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RECOMENDAÇÃO/CGJ N.º 003, DE 06 DE ABRIL DE 2017.

Recomenda  aos  Diretores  de  Secretaria  o
cumprimento  das  regras  de  transição  entre
servidores responsáveis pelas serventias de 1º
Grau,  conforme  regulamentado  no  Provimento
CGJ nº 02/2017.

O CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA , no uso das suas atribuições legais e
regulamentares,

CONSIDERANDO a Decisão proferida no Procedimento Administrativo SEI n.º
0007509- 66.2016.8.23.8000;

CONSIDERANDO a normatização contida art. 2º, §1º do Provimento CGJ n.º
02, de 2017;

RESOLVE:

RECOMENDAR  aos servidores ocupantes do cargo de Diretor de Secretaria
das  unidades  jurisdicionadas  que,  por  ocorrência  de  transição  do  referido
cargo, entreguem aos sucessores, no prazo de 10 (dez) dias contados da data
da designação, relatório circunstanciado, anuído pelo Juiz responsável, com os
seguintes elementos básicos:

I - agenda das audiências designadas e eventuais diligências/ expedientes a
serem providenciados;

II inventário do material permanente da unidade;

III relação dos processos paralisados, sem motivo legal, por mais de 30

(trinta) dias, com a devida justificativa;

IV-  relação de bens,  valores  e objetos  apreendidos,  vinculados  à  serventia
judicial,  com  a  devida  discriminação,  relacionados  por  processos,  a  ser
conferida e aceita pelo diretor de Secretaria sucessor;

V – estrutura organizacional do Juízo com detalhamento do Quadro de Pessoal
e respectivas atribuições, além da programação de férias do magistrado e dos
servidores;

VI – relação de selos holográficos de autenticidade.

§ 2º Caso achem necessário, os diretores sucessores poderão solicitar dados
e informações complementares.
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Publique-se e cumpra-se.

MAURO CAMPELLO
Corregedor Geral de Justiça

Fonte: Diário da Justiça Eletrônico. Boa Vista, ed. 5954 p. 17, 07. Abr. 2017.
http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20170201.pdf


