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PORTARIA No 19 /2010

Define as atribuicoes dos Assistentes de
Atividades Especifica da CGJ.

0 CORREGEDOR-GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DE

GOIAS, no use de suas atribuigoes legais,

Considerando a Portaria n° 18/2009, que instituiu a atual estrutura

organizacional da Corregedoria-Geral da Justiga do Estado de Goias;

Considerando que os Assistentes de Ativiclades Especiais estao

diretamente subordinados a Divisao de Atividade Especifica;

Considerando a necessidade de definir as atribuigoes dos

referidos Assistentes, ate a aprovagao do novo Regimento Interno da Corregedora-

Geral da Justiga pela Corte Especial,

RESOLVE:

Art.1°. Os Assistentes de Atividades Especificas, lotados na Divisao

de Atividade Especifica , desempenham fungao de assessoria no setor podendo ser

indicados pelo Diretor da Divisao e designados pelo Corregedor -Geral para prestar

auxilio aos juizes na elaboragao de minutas de despachos , sentengas , decisoes, etc.,

em processos de menor complexidade.
I - apos a autorizagao do auxilio pelo Corregedor -Geral , o Diretor

da Divisao elaborara escala e cronograma das atividades a serem desenvolvidas;

II - ao magistrado , cujo apoio for autorizado , cabers orientar a

forma de atuagao dos assistentes e a responsabilidade pela edigao dos respectivos

atos;

III - ao magistrado beneficiario do auxilio dos Assistentes de

Atividades Especificas cabers providenciar, antecipadamente, a triagem dos processos

que serao analisados;
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IV - os Assistentes de Atividades Especificas entregarao,

diariamente, ao juiz a que estiverem prestando auxilio, urn arquivo com os atos

realizados e, ao final dos trabalhos, o relatorio de todas as atividades executadas;

V - os Assistentes deverao entregar ao Diretor da Divisao o

relatorio final, assim que finalizados os trabalhos na respectiva unidade judiciaria a que

tiverem prestado auxilio;

VI - em carater excepcional o Corregedor-Geral podera autorizar a

execurao dos trabalhos nas instalaCOes desta Corregedoria-Geral da Justica;

VII - os Assistentes poderao, temporaria e eventualmente,

desempenhar outras fungbes proprias da Corregedoria, a criterio do Corregedor-Geral.

GABINETE DO DESEMBERGADOR CORREGEDOR -GERAL DA

JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS , em Goiania, aos 09 dias do mes de ly-Am bt6l
de 2010.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

Goiania, 09 de setembro de 2010.

Desembargador FELIPE BATISTA CORDEIRO

Corregedor-Geral da Justiga
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