
PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Gabinete do Corregedor Geral

Ofício Circular n° 016/2009                  Goiânia, 25 de março de 2009

Aos Senhores(as) Juízes(as) 

Assunto:  Recomenda  aos  Senhores  Juízes   procedimentos  práticos  objetivando 
apurar os dados estatísticos das comarcas e ajustar a taxa de congestionamento.

Excelentíssimo(a) Senhor (a) Juiz(a):

O  Conselho  Nacional  de  Justiça  criou  novo  paradigma  de 
tratamento dos dados estatísticos, carreando para o Poder Judiciário terminologia típica 
de gestão empresarial, visando a uma melhor e mais rápida prestação jurisdicional.

Nesse  novo  paradigma  há  emprego  de  termos  como:  meta, 
plano estratégico, índice de congestionamento, satisfação do usuário, produção, etc.

 Nessa nova abordagem faz-se necessário aprimorar a forma de 
gestão dos processos em  cada unidade jurisdicional, ou o modo de tratamento dos dados 
estatísticos,  com  ênfase  ao  objetivo  comum,  qual  seja;  baixar  o  índice  de 
congestionamento  ou,  noutra  hipótese,  encontrar  a  verdadeira  taxa  desse  índice, 
admitindo a possibilidade de eventual inconsistência do mesmo.

Dados  estatísticos  corretos  e  confiáveis   e  uma  taxa  de 
congestionamento  sem inconsistências,  que  reflitam de  forma  fiel  a  nossa  realidade, 
constituirão uma plataforma segura,  a partir da qual poder-se-á planejar a atuação do 
Poder Judiciário em Goiás,  e  até  mesmo a atuação de cada magistrado na respectiva 
comarca.

Neste sentido, RECOMENDO aos senhores magistrados que:

1  -   Procedam a  uma  averiguação  minuciosa  dos  feitos  em 
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trâmite nas respectivas varas, identificando todos os autos de procedimentos incidentes, 
já julgados definitivamente,  que tramitam “em apenso” aos autos principais , mas que 
ainda não foram arquivados, determinando a imediata baixa  dos mesmos no sistema e o 
consequente  arquivamento,  com  possível  juntada  nos  autos  principais  da  decisão 
proferida, salvo situação peculiar em que se recomende a permanência do apensamento, 
ainda que consolidada a baixa;

2 -  Os processos  antigos  sejam identificados  nas  respectivas 
varas para priorizar o julgamento e baixa, identificando também os casos de processos já 
julgados definitivamente, ainda não baixados, procedendo-se à consequente baixa;

3-  Acessem semanalmente o Portal do Tribunal de Justiça,  em 
“link” próprio (INTRANET – PORTAL DO TJ, no item outras consultas – estatísticas de 
produtividade  –  produtividade  dos  juízes),  a  fim  de  visualizar   os  dados  de  sua 
produtividade,  v.g,   o número de processos paralisados nas  escrivanias há mais de 60 
dias,  certificando o acerto da informação, tomando as  medidas corretivas  necessárias, 
fazendo de tal procedimento uma rotina permanente.

Orientações complementares serão feitas oportunamente.

Atenciosamente,

Desembargador Felipe Batista Cordeiro
                                          Corregedor-Geral da Justiça
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