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Goiânia, £?/ de 0& de 2014.

Processo n° 4698312/2013

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Orientação aos Escrivães Judiciários e Oficiais/Tabeliães Extrajudiciais, acerca da

observância da legislação vigente, em relação à preferência de atendimento em favor das

pessoas idosas ou portadoras de deficiência física, bem como para que não sejam os

beneficiários da prioridade expostos a constrangimento ou humilhação no atendimento a eles

prestado (art. 3o, parágrafo único, inciso I, do Estatuto do Idoso e Arts. 2", parágrafo único,

da Lei n° 7853/89 e 2" da Lei n" 1(1048/2000)

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho/Ofício n° 243/2014 e do

do Parecer n° 569/2013-2°JA, para conhecimento próprio, de seus pares. Escrivães Judiciários

e Oficiais/Tabeliães Extrajudiciais.

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

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

ofciion rc

Atenciosamente.

Desembargador Lpi^EDUARDO DE SOUSA
Corregedor-GerkMJff Justiça cm Substituição,

Rua 10. n° 150.11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ- Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tiqo.ius.br



I

corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4698312/2013-Goiânia

Francisco Ferreira Maciel

Reclamação

0.243DESPACHO/OFÍCIO N /2014

Cuida-se de reclamação (fs. 4/5) formulada pelo advogado,

Dr.Francisco Ferreira Maciel, em face dos atendimentos dispensados aos advogados

pelos servidores da 7a e 8a Varas Cíveis e 16a Vara Cível e Ambiental da Comarca de

Goiânia, quanto à suposta exigência indevida de apresentação da carteira de

identificação profissional, para o exame de autos de processos nos balcões, e à

inobservância da prioridade conferida no Estatuto do Idoso.

Remetida cópia integral do procedimento ao Juiz de Direito e

Diretor do Foro da Comarca de Goiânia, este informa que a reclamação, em epígrafe,

foi autuada naquela Diretoria do Foro sob o n° 4753321/2013 (f. 14). Em consulta no

Sistema Eletrônico de Dados - SED, constata-se que já foi oportunizada a

manifestação dos reclamados acerca dos fatos nela aduzidos.

No Parecer n° 569/2013 (fs. 7/8), o 2o Juiz Auxiliar,

Dr.Antônio Cézar P. Meneses, sugere o envio de ofício circular aos magistrados do

Estado de Goiás, para orientação a todos os escrivães a observarem as regras

contidas na Lei n° 10.741/2003. Também opina pelo arquivamento destes autos.

É o sucinto relato.

Impende observar, de início, que, no procedimento

administrativo n° 2612941/2008, o então 1o Juiz Corregedor e Diretor do Foro da

Comarca de Goiânia, Carlos Alberto França, determinou, na decisão n° 0076/2008, que

fossem "notificados os Titulares das Serventias Judiciais do foro jje Goiânia, os

secretários dos Juizados Especiais desta Comarca, os Diretores de seção desta
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E-mail: corregsec@tjgo.jus.br / Malote Digital: Corregedoria-Geral da Justiça de

16-2677

xecutiva - CGJGO >



f&Fk i

corregedoria poder judiciário \ft«í^*$y
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça \ *X
do estado de goiás Assessoria Jurídica

Diretoria do Foro e os Oficiais de Registro e Tabeliães de Notas de Goiânia, com cópia

desta decisão, constando recomendação para que seja observado,

criteriosamente, o artigo 3o, parágrafo único, inciso I, do Estatuto do Idoso e os

artigos 2o, parágrafo único, da Lei n° 7853/89 e 2o da Lei n° 10.048/2000, sob pena

de responderem na forma da lei, zelando para que, além da preferência garantida

por lei, não sejam os beneficiários daquela prioridade expostos a

constrangimentos ou humilhação no atendimento prestado nos órgãos desta

Comarca" (negritei), o que foi atendido, mediante o "Ofício-Circular n° 0104/08" daquela

Diretoria do Foro, em 19 de setembro de 2008.

Com efeito, considerando que ainda persistem reclamações,

quanto ao atendimento dispensado em algumas serventias judiciais a advogados com

idade igual ou superior a sessenta (60) anos, sem conferir-lhes a devida prioridade

prevista no Estatuto do Idoso, convém que a recomendação à observância das regras

acima mencionadas seja dirigida a todos os magistrados do Estado de Goiás, para

orientação aos servidores e serventuários da Justiça das respectivas unidades

judiciárias.

Impende registrar que, a par do que preceituam os artigos

71 e 96, ambos do Estatuto do Idoso, a eventual solicitação de documento para

comprovação da idade mínima, no caso de idoso, quando impossível identificá-lo pelo

contato visual, poderá ser levada a efeito pelos responsáveis pelo atendimento, desde

que não ocorra qualquer constrangimento, violência ou descaso ao suposto beneficiário

da prioridade legal. Tal recomendação se estende, no caso de portador de deficiência,

quando eventualmente solicitada a comprovação da limitação física, que não seja

facilmente identificada visualmente.

Em relação à reclamação formulada pelo advogado

Francisco Ferreira Maciel, em face de servidores da 7a e 8a Varas Cíveis e 16a Vara

Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia, observa-se que o Juiz Diretor do Foro local,

Dr. Átila Naves Amaral, corregedor natural e permanente dos serviços executados no
âmbito de sua jurisdição, está adotando as providências necessárias à apuração dos

Rua 10. n°150. 11° andar. St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3/
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fatos, nos autos n° 4753321/2013, cujo resultado final será comunicado,

oportunamente, a esta Corregedoria.

Diante do exposto, acolho o Parecer n° 569/2013 - 2o JA-

CGJ (fs. 7/8) e determino a expedição de ofício circular a todos os magistrados

Diretores de Foro das Comarcas do Estado de Goiás, para ciência própria e de seus

pares acerca deste despacho, recomendando-os a orientarem os Escrivães judiciários

e Oficiais / Tabeliães Extrajudiciais à observância da legislação vigente, em relação à

preferência de atendimento em favor de pessoas idosas ou portadoras de deficiência

física, zelando para que, além da preferência garantida por lei, não sejam os

beneficiários da prioridade expostos a constrangimento ou humilhação no atendimento

a eles prestado.

Dê-se ciência deste ato ao reclamante, com o envio também

de cópias da peça opinativa (fs. 7/8), do despacho/ofício n° 4789/2013 (fs. 9/10) e do

expediente de f. 14.

Translade-se cópia deste despacho para os autos n°

2612941/2008, desapensando-os, inclusive no Sistema Eletrônico de Dados - SED, e

arquivando-os.

Ainda, sejam transladadas cópias deste despacho e das

peças de fs. 7/10 destes autos, bem como das peças de fs. 65/84 do procedimento n°

2612941/2008, para os autos n° 2569124/2008, os quais deverão ser desapensados,

inclusive no SED, retornando-os à Diretoria do Foro de Goiânia, para o arquivamento.

Por último, arquivem-se os presentes autos, à míngua de

outras medidas no âmbito de atuação deste órgão censor.

Reprodução deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva. -

MLSS

Goiânia,^? de janeiro de 2014.

Desembargador
Corregedor-G

EDUARDO DE SOU§;
Justiça^m-Substífuição
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PROCESSO N°

NOME

ASSUNTO

COMARCA

PARECER N°

: 4698312

: Francisco Ferreira Maciel

: Reclamação

: Goiânia

: 569/2013-2° JA

Ilustre Desembargadora Corregedora,

CORREGEDORIA

,, 0"

Trata-se de reclamação formulada pelo advogado Francisco

Ferreira Maciel perante esta Corregedoria Geral, por meio da qual alega

que, não obstante a falta de previsão legal, as escrivanias da 7a, 8a e 16a

Varas Cíveis da Comarca de Goiânia estão exigindo que os advogados

exibam a carteira de identidade profissional para exame de autos no

balcão (fls. 04/05).

Alega, ainda, de forma genérica, que os cartórios não

observam o atendimento prioritário aos idosos.

É o suficiente relato.

Passo à manifestação.

De início, convém salientar que o disposto no artigo 31, inciso I,

do Código de Organização Judiciária e no artigo 7°, § 1°, da
Consolidação dos Atos Normativos desta Corregedoria Geral da Justiça
deixa claro que a função de corregedor natural e permanente dos

serviços prestados no foro de sua jurisdição cabe ao diretor do Foro da
respectiva Comarca.

Tratando-se de representação contra servidor lotado no

primeiro grau de jurisdição, os dispositivos acima mencionados dispõem,
expressamente, que uma das atribuições do Diretor do Foro é instaurar

e presidir sindicâncias e processos administrativos destinados a apurar

faltas de seus subordinados, bem assim impor as sanções disciplinares
de sua competência (art. 31, inciso I, alíneas 16 e 18, do COJ; e artigo
7°, § 1°, inciso XVII, da CAN).

Diante disso, inafastável é o envio de fotocópia dos autà ao
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diretor do Foro da Comarca de Goiânia, para que adote as providências

que entender cabíveis.

É que, não obstante a atribuição em questão ser também da
Corregedoria Geral da Justiça (art. 14, XII, Regimento Interno), a

possibilidade de envio da representação a outro órgão competente é

autorizado pelo artigo 23, inciso X, do Regimento Interno do Tribunal de

Justiça do Estado de Goiás, combinado com o artigo 27 da Lei n°.

9.129/81 (COJ do Estado de Goiás).

A remessa da fotocópia, nos moldes acima preconizados, com

certeza, fortalecerá e prestigiará as atribuições ligadas à direção dos

serviços forenses exercidas pelo juiz de primeiro grau de jurisdição.

Além disso, facilitará o atendimento das metas 10 e 15 do Plano de

Gestão da Corregedoria Geral da Justiça, na medida em que o

procedimento não congestionará o nosso sistema a espera de simples

comunicação das medidas adotadas.

Ademais, a meu sentir, não haveria qualquer prejuízo ao

interessado, porquanto esta Corregedoria pode ser acionada, em caso

de omissão do diretor do Foro ou mesmo de decisão considerada

inadequada para o caso.

Ao teor do exposto, respeitosamente, manifesto-me pelo

encaminhamento de fotocópia dos presentes autos ao diretor do Foro da

Comarca de Goiânia, para a adoção das providências que o caso exige;

e que, logo após, seja este procedimento arquivado.

Outrossim, com relação ao atendimento prioritário ao idoso,

entendo, s.m.j., que os escrivães deste Estado devem ser orientados a

observarem as regras dispostas na Lei 10.741/2003 (no Estatuto do

Idoso), razão pela qual opino, respeitosamente, seja expedido ofício

circular.

É o parecer, que submeto à apreciação
Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia, 06 de novembro de 2013. Antônio Cézaf P. Meneses
2o Juiz Auxiliar - CGJ
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