
ü! corregedoria poder judiciário
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Ofício Circular n° pO/. /2013-SEC

Goiânia, N de W \^av\ò de2013.
f

Processo n° 2938961/2009

Aos Magistrados do Estado de Goiás

Assunto: Orientação sobre a necessária observância às alterações implementadas pelo artigo

391 na Consolidação das Normas de Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás,

referentes aosformulários de comunicação de suspensão de direitospolíticos

Senhor(a) Juiz(a):

Encaminho a Vossa Excelência cópias do despacho n° 066-A/2013 e do Parecer

n° 1346/12 3oJA, para conhecimento próprio e fins de mister.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br {linkcorregedoria, item publicações).

olcOOl/inef

Atenciosamente,

DesembargadoraNELMAM^NODFÈRRí.-IRA PI-Ril.O
Corregedora-<^eraT3a Justiça

Rua 10. n°150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ-Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62)3213-1581
correqsec@tjqo.ius.br
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, . PODER JUDICIÁRIO
COrregGüOna Corregedoria-Geral da Justiça
geral da justiça Assessoria Jurídica
do estado de goiás

Processo n°

Nome

Assunto

2938961/2009-Goiânia

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás

Faz Comunicação

oc^j^\GE/

DESPACHO N° ObG- A/2013

Acolho o Parecer n° 1346/2012 (fs. 22/23).

Expeça-se ofício circular dirigido a todos os magistrados

do Estado de Goiás, orientando-os sobre a necessidade de observância às

alterações implementadas pelo artigo 391 na Consolidação das Normas de

Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, referentes aos formulários de

comunicação de suspensão de direitos políticos. Faça-se acompanhar a

comunicação coletiva de cópias da peça opinativa e desta provisão.

Após, em resposta ao Ofício n° 209/2009, encaminhe-se

cópia integral deste autos ao atual Vice-Presidente e Corregedor do citado tribunal,

Desembargador João Waldeck Félix de Souza, arquivando-se ao final.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, QQ de janeiro'de"2013.

Desembargadora NEÜMA
CorregedQra

CyO FERREIRA PERILO
a Justiça



corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Gabinete do 3^ Juiz Auxiliar da CGJ

Processo n°: 2938961

Nome: Tribunal Regional Eleitoral
Assunto: Faz Comunicação
Comarca: Goiânia

PARECER N° 1346/2012 - 3o JUIZ AUX. CGJ

CORREGEDORIA

IIS.-Jl t~

Cuida-se de comunicação formulada a este
órgão censor pelo então Vice-Presidente e Corregedor-Geral do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, Des. Ney Teles de
Paula, concernente à alteração na Consolidação das Normas
daquela casa censora, dos formulários de comunicação da
suspensão dos direitos políticos aos magistrados responsáveis
pelas Zonas Eleitorais.

Ao ensejo, solicita desta Corregedoria Geral
da Justiça a adoção das providências destinadas à cientificação
dessas alterações a todos os magistrados atuantes no Estado de
Goiás.

Após a adoção de algumas medidas com o
intuito de viabilizar o cumprimento da referida solicitação, foram
determinadas à Diretoria de Informática deste Tribunal de Justiça,
as modificações no Sistema de Primeiro Grau - SPG, a fim de
adequá-lo ao ato normativo mencionado na exordial (fls. 17).

Em seguida, às fls. 21 do álbum processual,
o Diretor de Informática do TJGO informou que as alterações em
tela foram devidamente realizadas.

É o sucinto relatório. Opino.

Rua 10. 150, lis Anttei^.Oeste^oiània - GO. CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632 - Fax (62)216-
2677 - corregsec@tjgo.jus.br
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corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Gabinete do 3Q Juiz Auxiliar da CGJ

CORREGEDORIA

™a) tj

Analisando o presente álbum processual,
observei que já foram efetivamente adotadas "in casu", todas as
providências destinadas a atender a solicitação formulada na peça
de estréia.

Portanto, não havendo qualquer outra
medida administrativa passível de ser tomada na espécie por esta
casa censora, OPINO no sentido de que seja expedido Ofício-
Circular aos Juizes atuantes no 1o Grau de Jurisdição deste
Estado, a fim de cobrar-lhes atenção e observância às mudanças
então introduzidas pelo artigo 391 da Consolidação das Normas da
Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.

Em seguida, SUGIRO sejam os presentes
autos arquivados, comunicando-se sobre esse fato a autoridade
solicitante.

É o sintético parecer, "sub censura".

Goiânia(Go), 14 de dezembro de 2012.

Rórfniè^a$s-Sandre
3°^huz Auxiliar da CGJÚO

Rua 10. 150. lie Andar ,St. Oeste, Goiânia - GO. CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632 - Fax (62)216-
2677 - corregsec@tjgo.jus.br
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RECEBIMENTO
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