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Secretaria Executiva

Oficio Circular n° 0?> j /2013-SEC

Goiânia, âé de <hvehifr£l de 2013.

Processo n° 4305329/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Solicitação aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás que cientifiquem

os ContadoresJudiciais das respectivas Comarcas do teor do Despacho n° 290/2013

Scnhor(a) .luiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 290/2012. do Parecer n°

483/12 - I e das fs. 04/05, para conhecimento próprio, de seus pares e cientificação dos

Contadores Judiciais das respectivas Comarcas.

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

www.tjgo.jus.br {link corregedoria. item publicações).

Atenciosamente.

Desembargadora NEL éFERRlilRAPERILO
Corregikloru-Geral da Justiça

ofcii()2.VKCi(i

Rua 10. n° 150.11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiãnia-GQ - Fax (62) 3216-2711 -Teleiudiciário (62) 3213-1581
conetisoc@tjqo.jLis.br
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4305329/2012-Goiânia

Contadores Judiciais nas Comarcas do Estado de Goiás
Solicita Providências

DESPACHO N°Í9C/2013

Cuida-se de Solicitação formulada pelos Contadores
Judiciais nas Comarcas do Estado de Goiás, no qual requerem o desmembramento
das atividades inerentes à Central de Mandados da área da Contadoria Judicial e a
designação deservidores para auxiliar nos serviços.

Instado a se manifestar, o 1o Juiz Auxiliar, Dr. Carlos

Magno Rocha da Silva, opinou pelo encaminhamento dos presentes autos à
Presidência doTribunal de Justiça (fs. 09/10).

Nessa ordem, nos termos do disposto no artigo 16 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, acolho o parecer retro e determino o
encaminhamento de cópia integral deste procedimento à Presidência.

Expeça-se ofício aos diretores de Foro do Estado de Goiás

para conhecimento próprio e para que cientifiquem os Contadores Judiciais das

respectivas Comarcas do teor deste despacho, encaminhando-lhes cópia da peça
opinativa defs. 09/10.

À Secretaria Executiva.

aiGoiânia, èU de janeiro

Desembargadora NBLI O FERREIRA PERILO

Corregedoria-Geral da Justiça

UL
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PROCESSO N°

NOME

ASSUNTO

COMARCA

: 4305329/2012

: Contadores judiciais nas Comarcas do Estado de Goiás
: Solicita Providências

: Goiânia

4

PARECER N° 483/12-1 - Através do expediente de tis. 04/05-v,
os Contadores Judiciais nas comarcas do Estado de Goiás, solicitam a esta
Corregedoria, providências em relação à situação vivenciada pelos mesmos, vez que
estão realizando trabalhos técnicos em assuntos que envolvem interpretação e emissão
de pareceres em assuntos correlatos, bem como trabalhos que exigem conhecimentos
básicos em informática e outras de mesma natureza e grau de complexidade que
venham a ser determinadas pela autoridade superior.

Informam que mesmo com o alto fluxo de serviços contábeis,
agregam as atribuições de Distribuidor; Partidor; Projud- (Contadoria dos Juizados) e o
controle das atividades da Central de mandados, recentemente implantadas nas
comarcas, situação que torna desumano o desempenhar de todas as atividades impostas.

Assim, solicitam que determine o desmembramento das
atividades inerentes à Central de Mandados da área da Contadoria Judicial, bem como
a designação de um servidor para auxiliar nos serviços da Contadoria Judicial.

Remetidos os autos à Asscssoria Correicional Judicial e

Extrajudicial, presta as informações necessárias às fls. 07/08.

Pois bem.

Senhora Corregcdora Geral da Justiça, o presente procedimento
tem por substrato tático solicitação de providências em relação a situação vivenciada
pelos Contadores Judiciais do Estado de Goiás.

De início, verifica-se que o número reduzido de servidores nas
Contadorias Judiciais, relatado na peça de fls. 04/05, não é isolado, vez que o Tribunal
de Justiça é carecedor de servidores em diversas áreas, sendo necessário a ampliação
do quadro de servidores em todo o Estado de Goiás, de acordo com o efetivo acervo
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processual de cada comarca.

Registra-se que nas Comarcas de grande porte foi criada a
Central de Mandados, bem como um quadro de servidores para auxiliar nas tarefas
desempenhadas, sendo que nas Comarcas iniciais a Central de Mandados ainda não foi
criada, tampouco criado um quadro de senadores para auxiliar nos serviços.

Ao meu ver, este Órgão Correicional não possui competência
para apreciar as solicitações da peça inaugural, vez que trata-se de matéria afeta à
Presidência do Tribunal de Justiça.

Nesse passo, verifica-se que a solicitação de desmembrar as
atividades inerentes à Central de Mandados da área da Contadoria Judicial, bem como
a designação de um servidor para auxiliar nos serviços da Contadoria Judicial, compete
à Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 16, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Posto isto, Senhora Desembargadora Corregedora-Geral da
Justiça, caso seja acolhida a manifestação supra, manifesto pela remessa dos autos
arquivado dos presentes autos, após cientificação dos Solicitantes, acerca da decisão de
Vossa Excelência.

E o parecer, s.m.j.

Goiânia. 19 de dezembro de 2012.

cfo

Gutwü Mugrib RS^RO'üd~Silva
Ia Juizjliwliai-da CGJ
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
DIGNÍSSIMA CORREGEDORA GERAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.

Assunto: Pedido de Providencias

Interessados: Contadores Judiciais

Os_Çp_ntadores Judiciais nas Comarcas do Estado
de Goiás, respeitosamente, vem à digna presença de Vossa
Excelência informar e requerer providências acerca da situação
funcional que vivenciamos diariamente na realização das atividades
inerentes ao cargo que desenvolvemos.

No exercício de nossas atividades
desenvolvemos trabalhos técnicos em assuntos que envolvem
interpretação e emissão de pareceres em assuntos correlatos, com
aplicação de legislação nas diversas áreas e situações ligadas à
contabilidade e assessoramento aos Órgãos do TJGO, em 8
processos administrativos e judiciais; ±

Realizamos estudos técnicos, elaboramos
pareceres, laudos e relatórios inerentes à nossa atuação, com
fundamentação, métodos e parâmetros aplicados, referentes a
exame da escrituração de livros comerciais e fiscais, balancetes e
balanços. Também realizamos apuração de receitas, despesas e
resultados. Calculamos lucro cessante, emergente de perdas e
danos, e ainda, procedemos à análise de prestação de contas e
seus serviços afins e correlatos; ou seja, realizamos trabalhos que
exigem conhecimentos básicos de informática, dentre outras de
mesma natureza e grau de complexidade que venham a ser
determinadas pela autoridade superior.
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E mesmo com o alto fluxo de serviços contábeis,
agregamos as atribuições de Distribuidor; Partidor; Projud-
(Contadoria dos Juizados) e ainda temos sob nossa inteira
responsabilidade o controle de toda atividade da Centn^ 2Q\
de Mandados, recentemente implantada nas Comarcas. fS^-QÍ) "Ô

Excelência, como se vê no acima exposto, é
quase desumano para nos contadores, realizar todas as
atividades que nos foram impostas, sem que tenhamos no
mínimo um servidor (Analista Judiciário- Área de Apoio)
para nos auxiliar no desenvolvimento das várias atividades
realizadas pela Contadoria do Foro.

De sorte que, visando o bom andamento, agilidade
e maior eficiência nós trabalhos, requeremos a Vossa
Excelência que determine o desmembramento das
atividades inerentes à Central de Mandados da área da
Contadoria Judicial, bem como a designação de um
servidor para auxiliar nos serviços da contadoria judicial.

Certos de sua costumeira atenção,

Desde já agrademos.

Goiânia, 20 de Novembro de 2012.
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