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CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
CGJ - GABINETE 3 DOS JUIZES AUXILIARES

DESPACHO - CGJ/CGJGAB03

Processo administrativo nº 2020-0609989

 

 

Os incidentes narrados no ofício de index 0421532, ocorridos durante o plantão de recesso da Capital nos
dias 23 e 30 de dezembro de 2019, foram identificados e analisados em outro processo administrativo, sendo apuradas as
seguintes razões:

 
1. Embora tenha sido confirmada certa lentidão no sistema, não foi essa a causa principal no incremento

do serviço que acarretou significativo atraso na conclusão do plantão e, consequentemente, no atendimento em geral.
 
2. A principal causa do problema foi externa, pois em razão de déficit de servidores da Polícia Civil, as

delegacias funcionam com quantitativo de pessoal reduzido nos fins de semana e, como a lei autoriza que a remessa dos
termos circunstanciados possa ser realizada em até 48 (quarenta e oito) horas, a orientação interna da PCERJ é encaminhar
todos os termos somente às segundas-feiras.

 
3. Tal fato não foi informado ao Poder Judiciário antes do planejamento dos referidos plantões, e foi a

principal causa do excesso de serviço, catalisado pelo súbito decreto de ponto facultativo nestas datas.
 
4. O ponto facultativo, estendido ao Poder Judiciário por força de lei, resultou no fechamento dos

Juizados de Violência Doméstica que funcionariam no plantão de recesso. Assim, a decretação do ponto facultativo fez
com que o plantão judiciário funcionasse no sistema de fim de semana, ou seja, contando somente com a estrutura
permanente do Serviço de Administração do Plantão Judiciário (SEPJU), sem a estrutura do plantão de recesso, tampouco
com a dos Juizados de Violência Doméstica.

 
5. Diante de tal experiência, foi recomendado à Administração do Tribunal que considerasse a

imprescindibilidade de operacionalizar a estrutura completa de plantão de recesso nos dias 21 e 28 de dezembro de 2020,
bem como no dia 04/01/2021, de modo a prevenir a repetição do ocorrido.

 
Comunique-se a requerente se os esclarecimentos prestados e providências recomendadas são suficientes

e se deseja submeter outras sugestões que possam ser analisadas. Nada sendo requerido em 05 (cinco) dias, arquive-se.

 

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020.

GUSTAVO QUINTANILHA TELLES DE MENEZES

Juiz Auxiliar da Corregedoria

 

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO QUINTANILHA TELLES DE MENEZES, MAGISTRADO,
em 18/02/2020, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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