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PODER JUDICIARIO
Corregedoria -Geral da Justipa
Diretoria de Administragao e Operacoes

Officio Circular n° /201VDIP

Goiania , 28 dejulho de 2011.

Aos Senhores Juizes de Direito e Escrivaes

Senhor(a) Juiz(a) e Escrivao(a):

Considerando o disposto na Resolugao no 11, de 22 de junho de 2011,
que instituiu o turno unico de trabalho no Poder Judiciario do Estado de Goias;

Considerando a edigao de instrugoes, via Oficios 311 e 312 da
Presidencia desta Corte, aos Juizes Diretores de Foros das Comarcas da Capital e
Interior;

Considerando a necessidade de padronizagao das rotinas e
procedimentos;

Considerando o disposto art. 12, inciso IV do Regimento Interno desta
Corregedoria;

Considerando que o sucesso da empreita tambem depende de
informagao e engajamento dos magistrados e servidores.

RESOLVE:

Encaminhar a todos os magistrados goianos e aos escrivaes copias
digitalizadas dos sobreditos oficios com a recomendagao para que sejam encampadas
suas orientagoes.

Atenciosamente,

Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiga
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Goiania, 0&L de j AJJrt,9 de 2011.

Assunto: Resolutao n. 11/2011 da Corte Especial do TJGO

Senhor Diretor,

Considerando o disposto na Resolucao n. 11, de 22 de

junho de 2011, que institulu o turno unico de trabaiho no Poder

Judiciario do Estado de Goias, seguem, abaixo, orientag6es quanto ao

funcionamento, a partir de 10 de agosto de 2011, das unidades judiciais

e administrativas vinculadas a Diretoria do Foro de Goiania.

Todas as unidades judiciais e administrativas iniciarao o

perlodo de trabaiho as 12 (doze) horas e o encerrarao as 19 (dezenove)

horas, com excecao das seguintes:

1. Protocolo Judicial, que funcionara das 8 as 18

horas;

2. Protocolo da VEP (Vara de Execu(,Oes Penais),

com funcionamento das 8 as 12 horas no Protocolo Judicial, e das 12 as

18 horas na propria Vara;

3. Protocolo Administrativo da Diretoria do Foro,

com funcionamento das 8 as 18 horas;

4. Protocolo da Corregedoria-Geral da Justica,

que funcionara das 8 as 12 horas nas depend@ncias do Protocolo

Administrativo da Diretoria do Foro, e das 12 as 18 horas no Protocolo
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da Corregedoria-Geral;

5. Procuradoria de Assistencia Judiciaria - PAJ,

com funcionamento das 8 as 18 horas;

6. Procuradoria Geral do Municipio - IPTU, com

funcionamento das 8 as 18 horas;

7. Justiga Movel de Transito, com funcionamento

das 8 as 18 horas.

Cumpre ressaltar que nao havers alteragao no horario de

funcionamento das agendas bancarias, cartorios extrajudiciais e salas

da OAB que se encontram instalados nos foruns.

Ha de se observar, ainda, que as sessoes do Tribunal do

Juri acontecerao normalmente, com as escrvanias das Varas do

Tribunal do Juri funcionando das 12 as 19 horas.

As sessbes das Turmas Recursais serao realizadas

normalmente, com a Secretaria da Turma Recursal funcionando das 12

as 19 horas. No perlodo matutino, os documentos destinados as

Turmas Recursais deverao ser protocolados no Protocolo Judicial.

As audiencias agendadas, cujas partes ja tenham sido

citadas ou intimadas, serao realizadas normalmente. Estima-se um

perlodo de transigao em tomo de 3 meses para finalizar todas as

audiencias no periodo matutino. A partir de 10 de agosto, as audiencias

somente serao agendadas para o periodo vespertino.

Os Juizados Especiais funcionarao das 12 as 19 horas. As

petig6es dos processos fisicos remanescentes nos JEs serao

protocoladas no Protocolo Integrado no periodo matutino.

As Escrivanias oficializadas e nao-oficializadas, os

Distribuidores Civel e Criminal e a Central de Mandados funcionarao
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das 12 as 19 horas, a partir de 1° de agosto de 2011.

No Tribunal de Justiga, todas as unidades funcionarao no

periodo das 12 as 19 horas, com excegao do Protocolo Judicial e

Administrativo, e do Telejudiciario.

As Diretorias de Informatica e Administrativa funcionarao

em regime de plantao no periodo matutino Para atender a urgencias.

Para que seja efetivamente implantada a Resolugao n.

11/2011, V. Exa. devera dar conhecimento a todos os magistrados e

servidores lotados na comarca de Goiania quanto a forma de

funcionamento do Poder Judiciario do Estado de Goias a partir de 1° de

agosto de 2011.

Quaisquer duvidas serao sanadas por meio do telefone n.

(62) 3236-2470, na Secretaria de Gestao Estrategica.

Conto com a costurneira disposigao e empenho de V.

Exa., bern como de todos os magistrados e servidores da Comarca de

Goiania, visando ao sucesso da medida apresentada.

Atenciosamente,

DesfYmba gaddr VITOR BARBOZA LENZA

Exmo. Sr.
Dr. DONIZETE MARTINS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito a Diretor do Forum da Comarca de Goiania
Goiania - Goias
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Goiania, cA, de

Aos Senhores

Juizes de Direito e Diretores de Fbruns

de 2011.

Assunto : Resolugao n. 11/2011 da Corte Especial do TJGO

Senhores Diretores,

Considerando o disposto na Resolugao n. 11, de 22

de junho de 2011, que instituiu o turno unico de trabalho no Poder

Judiciario do Estado de Goias , seguem, abaixo, orientagOes quanto

ao funcionamento , a partir de 1 ° de agosto de 2011, das unidades

judiciais e administrativas vinculadas as Diretorias dos Foruns .

Todas as unidades judiciais e administrativas

iniciarao o periodo de trabalho as 12 (doze) horas e o encerrarao

as 19 (dezenove) horas , com excegao das seguintes:

1. Protocolo Judicial, que funcionara das 8 as

18 horas;

2. Justiga Mbvel de Transito, onde houver,

com funcionamento das 8 as 18 horas;

3. As sessoes do Tribunal do Juri acontecerao

normalmente com as escrivanias das Varas do Tribunal do Juri

funclonando das 12 as 19 horas.
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Cumpre ressaltar que nao havera alteragao no

horario de funcionamento das agendas bancarias , cart6rios

extrajudicials e salas da OAB que se encontram instalados nos

f6runs.

Quanto as sessoes das Turmas Recursais, estas

serao realizadas normalmente , corn a Secretaria da Turma

Recursal funcionando das 12 as 19 horas . No periodo matutino os

documentos destinados as Turmas Recursais deverao ser

protocolados no Protocolo Judicial.

As audiencias agendadas cujas partes ja tenham

sido citadas ou intimadas serao realizadas normalmente. Estima-se

um periodo de transicao em torno de 3 meses para finalizar todas

as audiencias no periodo matutino . A partir de 10 de agosto, as

audiencias somente serao agendadas para o periodo vespertino.

Nas comarcas em que o Porteiro dos Audit6rios 6

o unico servidor no Protocolo , V. Exa . devera baixar ato

designando servidor pars fazer o revezamento , uma vez que a

jornada de trabalho dos servidores a de 7 (sete) horas ininterruptas

e o horario de funcionamento dos Protocolos a de 8 as 18 horas.

Os Juizados Especiais funcionarao das 12 as 19

horas. As petipoes dos processos fisicos remanescentes nos JEs

serao protocoladas no Protocolo Judicial no perlodo matutino.

No Tribunal de Justiga, todas as unidades

funcionarao no periodo das 12 as 19 horas, corn excecao do

Protocolo Judicial e Administrativo, e do Telejudiciario.

As Diretorias de Informatica a Administrativa

funcionarao em regime de plantao no periodo matutino para

atender a urgencias.
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Para que seja efetivamente implantada a

Resolugao n. 11/2011, V. Exa . devera dar conhecimento a todos os

magistrados e servidores da Comarca quanto a forma de

funcionamento do Poder Judiciario do Estado de Goias a partir de

10 de agosto de 2011.

Quaisquer dOvidas serao sanadas por meio do

telefone n . (62) 3236-2470 , na Secretaria de Gestao Estrategica.

Conto com a costumeira disposi¢ao e empenho

de V. Exa ., bem como de todos os magistrados e servidores da

Comarca , visando o sucesso desta medida que ora apresentamos.

Atenciosamente,
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