Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça
Coordenadoria das Varas de Execução Penal
Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário
Ofício Circular nº049.689.075.0005/2020 – COVEP/GMF/MS
Campo Grande, 05 de março de 2020.

Senhor(a) Magistrado(a).
Informo a Vossa Excelência que estão em andamento os trabalhos
de implantação dos processos de execução penal no Sistema Eletrônico de Execução
Unificado – SEEU, com o apoio da força tarefa composta por servidores convocados pela
Presidência do Tribunal de Justiça que se encontram lotados na Central de Processamento
Eletrônico - CPE, na Secretaria Judiciária de Primeiro Grau.
Importante esclarecer, contudo, que esse trabalho não é realizado
na Coordenadoria das Varas de Execução Penal - COVEP/GMF, não sendo, portanto,
correto o encaminhamento de ligações telefônicas à COVEP/GMF para atendimento no
tocante a questões envolvendo o andamento processual. No caso do SEEU, disponibilizouse a ferramenta de abertura de "chamados" (telefone 67 3314-1718) como meio de
interação com os usuários externos (advogados, promotores, defensores, agepen, etc) como
uma ferramenta de comunicação ante algum problema ocorrido, seja de ordem técnica ou
procedimental, assim como estão disponíveis orientações aos servidores no Guia
Procedimental do Servidor, através do link: https://sti.tjms.jus.br/confluence/display/GPS.
Todavia, é certo que compete ao cartório o atendimento ao
público externo (balcão e telefone), conforme estabelecido no Termo de Cooperação
firmado com a CPE para a execução dos processos, sendo que eventuais dúvidas devem ser
dirimidas entre o Escrivão/Chefe de Cartório e os responsáveis de cada área ou setor.
Assim, solicito a Vossa Excelência que seja dado conhecimento
do presente expediente aos servidores dessa serventia judicial, para fins de atendimento.
Atenciosamente.
Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Supervisor da COVEP/GMF/MS
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