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Ofício Circular n° 0Á1 /2014-SEC

Goiânia, 0' de Y\0AOO de 2014.

Processo n° 4735374/2013

Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Comunica que o expediente forense para atendimento dos serviços

forenses/público deve ser ininterrupto, das 08:00 às 18:00bs, conforme art. 2o, § Ioe 3o, art

3o, § Io todos do Decreto Judiciário n° 3.203/2013, bem como o art. 39 da Lei Estadual n°

17.663/2012

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho/Ofício n° 714/2014, para

conhecimento próprio e de seus pares e fins de mister.

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

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

Atenciosamente,

ofcir042/RC

Desembargadora NELM/ifíRANC^ FERREIRA PERILO
Corrcgedona-Geral da Justiça

Rua 10, n°150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiãnia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tjqo.jus.br
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Processo n° : 4735374/2013-Cristalina

Nome : JD da Comarca de Cristalina

Assunto : Faz Comunicação

°^l4DESPACHO/OFICIO N /2014

Via Ofício n° 234/2013-SDF (f. 5), a Juíza de Direito e

Diretora do Foro da Comarca de Cristalina, Dr3. Letícia Silva Carneiro de Oliveira,

encaminhou a esta Corregedoria cópia da Portaria n° 022/2013, de 19.11.2013 (fs.

6/11), pela qual estabeleceu a jornada de trabalho dos servidores - revogou, por prazo

indeterminado, a jornada de sete horas diárias ininterruptas e instituiu a obrigatoriedade

do cumprimento de 08 horas diárias, "das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 18:00

horas, salvo os casos de jornada diferenciada (estagiários, protocolo e guarda)".

Na informação n° 735/2013 (fs. 12/13), a Assessoria de

Orientação e Correição destaca que, embora possa ser estabelecido o cumprimento de

oito (8) horas diárias, o ato editado deve ser adequado pela Diretoria do Foro local, a

fim de que o expediente forense para atendimento ao público, o que inclui as

escrivanias, seja ininterrupto, das 08h00 às 18h00.

Às fs. 18 e 22, constam expedientes da Ouvidoria-Geral do

Tribunal de Justiça de Goiás, a qual recebeu reclamações de servidores e advogados

acerca do fechamento do Fórum da Comarca de Cristalina, no horário das 11h00 às

13h00, e pede esclarecimentos. Às fs. 26/27, também noticia idêntica reclamação feita

por advogado, quanto ao Fórum da Comarca de Leopoldo de Bulhões.

Na Informação n° 113/2014 (fs. 19/20), o Assessor

Correicional reitera a manifestação anterior, com base na disposição do artigo 39, Lei

Estadual n° 16.893/20101, observando a necessidade de adequação da jornada de

1 Art. 39. O expediente forense para atendimento ao público séfa\ininterrupto, das 8 horas às 18 horas.

Parágrafo único. A jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás é de 8 (oito) horas
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atendimento ao público em cada escrivania, "a fim de que os trabalhos forenses não

fiquem prejudicados".

No Despacho n° 073/2014-SGCGJ (fs. 24/25), o Secretário-

Geral desta Corregedoria, Leonardo Pereira Martins, ressalta que a manifestação

contida na informação de fs. 12/13 "foi validamente comunicada à comarca (fl. 16) aos

09 dias de janeiro de 2014". Sugere a expedição de ofício à magistrada comunicante,

para que "retifique a Portaria n° 022/2013, observando o disposto no artigo 39 da Lei n°

16.893/2010, tudo ao fim de garantir o atendimento ininterrupto dos serviços forenses

das 08:00 às 18:00h"; de ofício circular, para orientação aos demais Juizes Diretores

de Foro; e de ofício à Ouvidoria-Geral da Justiça.

É o breve relato.

Em atendimento à Resolução n° 01, de 19.3.2012 da Corte

Especial, a Presidência do Tribunal de Justiça de Goiás editou o Decreto Judiciário n°

819, de 13.4.2012, que regulamenta a jornada de trabalho dos servidores do Poder

Judiciário goiano.

No art. 2o, § 1o, do referido decreto, bem assim no art. 3°, §

1o, do Decreto Judiciário n° 3203/2013, em vigor desde 07.01.2014, há idêntica

disposição no sentido de que "Na formalização da escala, deverão ser priorizadas a

prestação jurisdicional, a eficiência e a continuidade das atividades durante o

expediente forense".

O artigo 2o, § 3o, do Decreto Judiciário n° 3203/2013, prevê

que "Para efeitos de direcionamento dos trabalhos no âmbito das escrivanias a entrada

de servidores dar-se-á no período compreendido entre as 7 (sete) horas e 8 (oito)

horas e entre as 11 (onze) horas e 12 (doze) horas, observado o período de

atendimento ao público compreendido das 8 (oito) horas as 18 (dezoito) horas."

Nesse diapasão, a Lei Estadual n° 16.893/2010, que teve o

parágrafo único do artigo 39 revogado pela Lei Estadual n° 17663/2012, dispõe no

caput deste artigo que "O expediente forense para atendimento ao público será

diárias e 40 (quarenta) horas semanais, facultada a fixação de 7 (sete) horaá/ininterruptas.
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ininterrupto, das 8 horas às 18 horas."

Diante do exposto, acolho as sugestões encartadas no

Despacho n° 073/2014 - SGCGJ (fs. 24/25) e determino que se oficie à Juíza de

Direito, Dr3. Letícia Silva Carneiro de Oliveira, ou a quem a substitua na Diretoria do

Foro da Comarca de Cristalina, encaminhando-lhe cópia deste despacho, orientando-

a a retificar a Portaria n° 022/2013, observando o disposto no art. 39, caput, da Lei

Estadual n° 16.893/2010, e nos Decretos Judiciários acima mencionados, a fim de

garantir o atendimento ao público, inclusive nas escrivanias, de forma

ininterrupta, das 08h00 às 18h00, e a enviar cópia do novo ato a esta Corregedoria,

em dez (10) dias. Na resposta, por gentileza mencionar o número deste procedimento

(4735374/2013).

Em face das crescentes reclamações, relativamente ao

indevido fechamento de escrivanias em algumas comarcas do Estado de Goiás, como

Cristalina e Leopoldo de Bulhões, durante o horário das 11h00 às 13h00, já que o

expediente forense para atendimento ao público é ininterrupto, das 08h00 às 18h00,

determino que seja expedido ofício circular a todos os Juizes Diretores de Foro do

Estado de Goiás, dando-lhes ciência deste despacho, para adoção das providências

necessárias reservadas a seu encargo. Seja anexada cópia deste ato ao expediente

coletivo.

Oficie-se, ainda, à Ouvidoria-Geral da Justiça do Estado de

Goiás, com o envio de cópia deste despacho, para cientificação dos reclamantes

(códigos 146.753.508.745 e 146.703.017.813) acerca das providências tomadas.

Reprodução deste documento serve como ofício.

ÀSecretaria Executiva, imprimindo-se urgência.

Goiânia, 0% de fevereiro de 2014.

Desembargadora NELMABRMC6 FERREIRAPfRILO
Corregedora-Geral da justiça de Goiás

MLSS (EMFT)
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