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ATA DE REUNIAO PARA DELIBERACAO NO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSCRITO SOB O NO 

201604000015480 一 RELACIONA口, A SOLICI仏CAO DOS 

OFICIAIS DE JUSTICA DO TJGO  

Aos dezesseis dias do m6s de junho do ano de dois mil 
e dezesseis (16/06/2016),a s 10:00 horas, na sala de reuni6es 
desta Corregedoria Geral da Justiga do Estado de Goi自s, reuniram-
se o 30 Juiz Auxiliar desta Corregedoria, Dr. Ronnie Paes 
Sandre, o qual presidiu a presente reuniao, Dr. Fernando Sousa 
Chaves, Secre柏ガo-Geral da Corregedo加1 Maria Beatri乞  
Passos Vieira Bon白s, Assessora Conりicional da CGJ, Antnio 
月厄s de Castroルnioち Diretor do Depa由mento de Tecnologia 
da lnformag自o da CGJ, Marcelo Tiago da Silt'馬 da Div冶aode 
Gerenciamento de Sistemas de lo Grau, Dr. Arthur Coimbra 
Calixto．肥presentante do SINDJUS刀 A, Moisお Bento dos j / 
Reis. Dr. Gleidson Emanuel de AraUjo， 目eanciro Alves A ime:aa， ノ／  
Robledo de斤eiねs. Elvis da Cunha Per田ra, Hoison A ives aa 犬ノ  
Silva. Lionidasルmenes月ll,o e S6nia Honorato山Silva, Jose// 
Moizaniel Formiga D畑s, Thiago Vilela 加  uliveira, i.ia via 
Martins de Ce川ueira, Fernando Eurpedes Iglesias Alves 
Pereira. rep旭sentantes da AOJUSじU, ざIIVUUJ(JさしU, IJIICId応  熱  ／  
de Justia de Go拍nia e Interioち Adenir song列yesダoタes, ．叩  
Divis台o de Distribuル貞o de Mandados do TJGO, Dr. Euz6bio 
Ribeiro da Costa Jdnioち  C自ssia Mesquita L. Sampaio, da 
Di厄toガa Finance ira do TJGO e Vnia Perilo, da Di旭toガade 
Correic自o e Servicos加Apoio山 CGJ. Aberta a reuniao, o yr・  刀  
Ronnie Paes Sandre, 30 Juiz Auxiliar desta Corregeclona, informou 1// 
acerca do objetivo da presente reuniao, a qual toi deliberaaa em w 
razao ao ビroc韮坦里11旦四四リ劃里皿旦旦  	．  
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Em seguida, os representantes da AOJUSGO relataram que o 
objetivo da presente reuniao concerne aos Provimentos editados 
pela CGJ, no tocante a s Audi6ncias de Cust6dio e quanto ao 
Plantao judici白rio. Dr. Ronnie pontuou que as quest6es 
relacionadas ao Plant白o ja estao sendo avaliadas pela CGJ, para 
posteriormente serem promovidas as devidas adequa96es. 
Informagao confirmada pelo Diretor De Tecnologia e Informagao, 
Ant6nio Pires. Ap6s, os Oficiais de Justiga relataram as dificuldades 
por eles enfrentadas no interior e nesta Capital pelos referidos 
servidores na consumagao das atribui96es a eles conferidas, 
sobremodo com rela頭o ao Provimento relacionado ao Plantao. Dr. 
Ronnie ressaltou que a presente reuni白o visa tratar do Provimento 
relativo ao Plan伯o judici白rio, a questao relativa a remunerag白oe 
aos problemas materiais enfrentados pelos Oficiais de Justiga, dos 
quais, Dr. Ronnie pontuou que apenas pertine 白 Corregedoria as 
quest6es relativas ao Provimento. Dr. RonQie determinou seja 
verificado o andamento do Processo Administrativo de no 
5291640. em t臣mite perante a CGJ e que est自 atualmente 
aguardando pronunciamento da Diretoria de Inform自tica do 
U旦Q. Em seguida, Dr. Euz白bio salientou que o TJGO est白 atento 
白s solicita96es da categoria de O石ciais de Justiga, bem como, 
ressaltou que a Diretoria Financeira tem ci6ncia das situa96es 
enfrentadas pelos mesmos no interior, assim como a Corregedoria. 
Foi feita referencia ao Processo Administrativo de no 5162858, no 
qual 」自 houve pronunciamento da CGJ. Dr. Euz白bio informou que 
os valores da conta vinculada dos Oficiais de Justiga, pagas 
quando do recolhimento de guias, sao aplicados no FUNDESP. Dr. 
Ronnie sugeriu que a AOJUSGO faa um requerimento a 
Presid白ncia do TJGO, a fim de obter esclarecimentos acerca dos 
referidos valores. Dr. Ronnie tai加6m determinou agilidade no 
andamento do PROAD no 201507000008582. Ant6nio Pires 
sugeriu que seja elaborada proposta a CGJ pela AOJUSGO, para 
que seja confeccionado um Manual de Procedimentos dos Oficiais 
de Justiga. Houve tambem a sugest白o de formagao de uma 
Comissao com representantes dos Oficiais de Justiga, para 
discussao de assuntos pertinentes a categoria. Dr. Fernando 
pontuou acerca do objetivo desta reuni白o, sugerindo que os pleitos 
formulados pelos Oficiais de Justiga e que nao tenham ainda sido 
apreciados pela Corregedoria, sejam listados e encaminhados a 



30 Juiz Auxiliar para conhecimento. Dr. Euz6bio informou que os 
procedimentos relacionados ao pagamento das locomo96es dos 
Oficiais de Justiga nas A96es de Execu96es Fiscais, estao em 
an自lise pela Diretoria Financeira e pela Presidencia do TJGO, 
visando solucionar tal quest白o. Informou que o FUNDESP n白。  
consegue sozinho arcar com tais despesas, razao pela qual estao 
em busca de convenios com entes pロblicos para adiantamento das 
referidas locomo96es. O representante da AOJUSGO solicitou a 
revogagao do Oficio Circular de no 103/2015, objeto do PROAD no 
8372. Maria Beatriz informou que o Processo Administrativo de  
no 55445744. aguarda inclusao na pauta de julgamento da  
Comissao de Lggislagao e Atos Normativos da CGJ. Dr. 
Euz白bio informou acerca da abrangencia do FUNDESP, o qual 
abarca as despesas do Poder Judici白rio Estadual. Salientou que 
estao trabalhando diuturnamente para equacionar as despesas e 
as receitas do Poder Judici白rio. Foi solicitada a revogagao do artigo 
489 da CAN, em razao da sua incompatibilidade com dispositivos 
legais mais modernos. Dr. Ronnie determinou a protocolizagao 
da presente ata, no PROAD, a fim de que seja analisado  
especLficamente pela Comissao de Legislagao e Atos  
Norm雌ivos. a solicitagao de revogagao do artigo 489 da CAN.  
Foi solicitada agilidade na tramitagao do PROAD no 13908. em  
女宣皿亜a 丞過亘旦C山 Emp6s, foi pontuado acerca do cumprimento 
dos mandados por Ordem de Servigo. Fez referencia ao Oficio 
Circular 99/2013, que trata da apurag白o das custas finais pelas 
prprias Escrivanias, as quais nao estao alimentando corretamente 
o sistema de primeiro grau, o que gera falhas no mesmo. Dr. 
Ronnie sugeriu envio de requerimento para solicitar orientag白o 
nesse sentido para a CGJ. Em seguida. foram indicados os 
seguintes nomes rara comporem a "Comissao de Melhoria e 
AperfeiCoamento do Trabalho exercido pelos Oficiais de 

議薫議議灘撫議鴛嵩撚ブ  
SPG), Tatiane (Diretoria Financeira), Natal . e Ubiratan  
(A卵賀sorねCorreicional). Elvis da Cunha(Oficial de Justiga 一
引吐ornol. Lion川賀 Gimenes (SindjustiCa), Fernando Euripedes 
K匠画aide四stica Interior). Eleandro Aives (Vice Presidente a  
AO,坦SC旦巨U墜地恒血 (O旦旦型ー血」逃也回．  Em seguida, o Q 
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Ronnie determinou a protocolizagao da presente ata no 
日堅辺虹). a- fim de que seja analisado especificamente pela 
Com堰頭o deLegislagao e Atos Norm吐ivos, a solicitagao de 
revo卵cao do artigo 489 da CAN. Dr. Ronnie, determinou 
tamb亘m seja apensado este procedimento ao Procedimento no 
呈図旦望些主  Nada mais havendo a tratar, a s 12:00 horas, foi 
declarada encerrada a presente reuniao. E para constar, lavrou-se 
a presente ata, uma vez que aprovada e dela nao constar nenhuma 
rasura, se伯 assinada pelo 30 Juiz Auxiliar desta CGJ e por todos 
os presentes na mesma. Comigo, Alessandra G. S．肥c/at, assistente 
do 30 Juiz Auxiliar da CGJ. 

30 Juiz A而司ねr desta CGJGO 
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