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DICOGE 3.2

COMUNICADO CG Nº 515/2020
Processo: 2020/58015

A CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA,  Comunica al teração da ro t ina dos processos de contagem de 
tempo de serv iço/  cont r ibu ição para f ins  d iversos,  de func ionár ios e  ex- func ionár ios de un idade ext ra jud ic ia l 
do Estado de São Paulo,  sob responsabi l idade da DICOGE 3.2,  que passa a ser  d ig i ta l  a  par t i r  desta data.

O requer imento,  acompanhado dos documentos constantes do anexo deste Comunicado,  deverão ser 
encaminhados,  d ig i ta l izados,  em formato PDF,  exc lus ivamente para o e-mai l  d icoge@tjsp. jus .br.

As cer t idões emi t idas por  esta  Corregedor ia  serão encaminhadas para o e-mai l  do in teressado in formado 
no requer imento,  não havendo,  em h ipótese a lguma,  remessa v ia  cor re ios.

Observa que os processos f ís icos permanecerão f ís icos.

Alerta aos responsáveis  pe las un idades ext ra jud ic ia is  e  Corregedor ias Permanentes que as cer t idões 
deverão ser  emi t idas observando r igorosamente,  os modelos adotados por  esta  Corregedor ia  Gera l  constante 
do anexo deste Comunicado – i tens 3 (para a servent ia)  e ,  4  (para Corregedor ia  Permanente) .

Esclarece que,  por  ora,  não serão anal isados processos re la t ivos ao p le i to  de tempo de serv iço re ferente 
a  a t iv idade labora l  sem o dev ido cont ra to  de t rabalho.

Esclarece ainda que enquanto perdurar  a  suspensão de ent rada nos préd ios do jud ic iár io ,  por  conta da 
Pandemia COVID 19,  a  Corregedor ia  Gera l  expedi rá  as cer t idões com base exc lus ivamente nas cer t idões 
remet idas pe la  un idade ext ra jud ic ia l  e  pe la  Corregedor ia  Permanente,  dev ido a imposs ib i l idade de acesso ao 
acervo f ís ico sob responsabi l idade da DICOGE 3 e,  casos de requer imentos de complementação de cer t idão 
serão anal isados em par t icu lar,  em razão do mot ivo ora exposto.

Este comunicado preva lece sobre o Comunicado CG nº  661/2012.
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