
li! corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Diretoria de Administração e Operações

PORTARIA N° 049/2012

A Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, Corregêdora-Geral

da Justiça do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, com fundamento Art.

14, inciso XXIV e XXV do Regimento Interno desta Corregedoria e por analogia à

Portaria 174, de 26 de setembro de 2007 do CNJ,

RESOLVE:

Acrescer à Portaria n° 50/2011, de 29/07/2011, o item V abaixo,

substituindo aquele ato por este, a viger com a seguinte redação, já consolidada:

I - Determinar à Divisão de Protocolo e Autuação que, antes de

receber/protocolizar requerimento inicial e/ou documentos referentes a quaisquer

denúncias ou reclamações envolvendo servidores ou magistrados, verifique se
instruídos com cópias dos documentos de identificação e endereço do requerente,

sendo que a identificação de pessoas naturais deverá ser feita com a juntada de cópia
simples do documento de identidade, do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e do
comprovante ou declaração de residência, salvo impossibilidade expressamente

justificada no requerimento inicial.

II - Constatando a ausência do endereço ou identificação

inequívoca do requerente, após registrar o fato, o expediente deverá ser encaminhado
à Secretaria Executiva para, motivadamente, determinar o seu arquivamento,
resguardando o direito à renovação do requerimento acompanhado dos documentos
necessários.

III - Ao magistrado ou servidor reclamado serão encaminhadas
cópias da peça inicial e da decisão de arquivamento para mera ciência, sendo que
manifestações posteriores não serão conhecidas, porquanto despiciendas.

IV - O disposto neste ato não se aplica a denúncias/reclamações
e/ou congêneres formuladas por advogado, hipótese em que terão seqüência, à
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