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Ofício Circular n° 0-1/2013 - DGE Goiânia, IS de janeiro de 2013

Aos Senhores Juizes de Direito

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho-lhe uma via do relatório dos processos conclusos
ha ma.s de 100 dias, concernentes à unidade judiciária de sua responsabilidade
na data base de 09/01/2013, para adoção das providências destinadas a
retomar oandamento dos feitos, observada a orientação do Conselho Nacional
de Justiça.

Trata-se de relação extraída da base de dados do Sistema de
1o Grau-SPG e eventual inexatidão da fase identificada nas varas/comarcas
deve ser imediatamente atualizada nesse sistema, por ordem de Vossa
Excelência.

O monitoramento na alimentação de dados no sistema é
imprescindível para a obtenção das estatísticas reais de produtividade, das
taxas de congestionamento, da quantidade de processos em andamento etc (art.
135, 136 e 137 da Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da
Justiça), além de outras muitas finalidades.

Ressalto que a alteração na metodologia extração e
consolidação dos dados, tendo como foco a unidade judiciária, contribui para a
fidelidade das informações, vez que somente aquele juiz que for titular ou
respondente pela unidade judiciária será responsável pelo seu acervo
processual. Desta forma, ao tempo em que o magistrado deixa o juízo
desvincula-se dos feitos evitando eventuais cobranças por processos já não
mais de sua competência.
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Assim, determino a Vossa Excelência participar da gestão do
SPG, a fim de que ocorra a correta apropriação das informações estatísticas e
recomendo atentar para o preceito contido no art. 93, inc. II, alínea 'e', da
Constituição Federal, que veda a devolução de processos às escrivanias sem o
devido despacho ou decisão.

Ase constatar persistência no excesso de prazo, fica desde já
assinalado o máximo de 15 dias para a prática de atos do seu ofício, segundo as
normas vigentes, com informação a este órgão para arquivamento do processo
de controle de andamento processual gerado com autuação da 1a via do
relatório ora encaminhado (art. 145-A, §1°, da Consolidação dos Atos
Normativos).

Atenciosamente,

Desembargadora NELM^ÈRANG-0 FERREIRA PERILO
Corregedorá-Geral da Justiça
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