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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Diretoria de Administração e Operações

Goiânia, 17 de maio de 2012.

Exmo(a). Senhor(a)
Juiz(a) de Direito
Poder Judiciário do Estado de Goiás

Assunto: Padronização dos procedimentos de encadernação e montagem de autos de
processos.

Senhor(a) Juiz(a),

Tendo chegado à Corregedoria-Geral de Justiça reclamações acerca das diversi-
dades de procedimentos adotados pelas comarcas quanto a encadernação e monta
gem de autos de processos, objetivando uniformizar essas ações, recomendo a Vossa
Excelência determinar a utilização dos preceitos estabelecidos nos arts. 166 a 171 do
Código de Processo Civil, bem como o disposto nos arts. 161 a 175 do Ato Normativo
n. 001 de 24.03.1998, ratificado por esta Corregedoria-Geral da Justiça, especialmente
as orientações seguintes:

1. As numerações dos autos não deverão exceder o limite de 200 (duzentas)
folhas em cada volume observando-se o último documento (petição, parecer,
laudo, etc) de modo a evitar a sua repartição.

2. Todas as folhas dos autos devem ser numeradas e rubricadas pelo servidor da
justiça.

3. A capa do primeiro volume dos autos não será numerada, apenas será
considerada como folha 01 (um) e somente esta será levada em conta para
efeitos de numeração.

4. O termo de abertura e o termo de encerramento de volume não serão numera

dos.

5. Os documentos de tamanho diminuto deverão ser colados por uma das bordas,
numa folha de papel em branco, para facilitar sua inclusão, manuseio e
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