
corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Diretoria deAdministração e Operações

Ofício Circular n° j h /2012-DIP
Goiânia, Jj de julho de 2012.

AosSenhores Juizes de Direito

admin

Rua 10

Senhor Juiz (a):

Em atendimento ao ofício n° 223/12 da lavra do Excelentíssimo

Presidente desta Corte, que reproduz suscitação da Ministra Corregedora Nacional da
Justiça, solicito de Vossa Excelência que implemente as ações pertinentes à redução
do acervo de feitos nas fases que correspondam aos itens relacionados abaixo nos
processos sob Vossa competência:

1.1 Juizado Cível, aguardando audiência de conciliação há mais de 100 dias;
1.2 Juizado Cível, aguardando audiência de conciliação há mais de 365 dias;
1.3 Juizado Cível, aguardando aud. de instr. e julg. há mais de 100 dias;
1.4 Juizado Cível, aguardando aud. de instrução e julg. há mais 365 dias;
1.5 Juizado Criminal, aguardando aud. de conciliação há mais de 100 dias;
1.6 Juizado Criminal, aguardando aud. de conciliação há mais de 365 dias;
1.7 Juizado Criminal, aguardando aud. de instr. e julg. há mais de 100 dias;
1.8 Juizado Criminal, aguardando aud. de instr. e julgamento há mais de 365
dias;
1.9 Juizado Cível, aguardando desig. aud. cone. há mais de 100 dias;
1.10 Juizado Civil, aguardando desig. aud. cone. há mais de 365 dias;
1.11 Juizado Criminal, aguardando desig. aud. cone. há mais de 100 dias;
1.12Juizado Criminal, aguardando desig. aud. cone. há mais de 365 dias.

Ao tempo em que registro o prazo de 10(dez) dias constante do ofício n°
223/2012, encaminho-lhe a relação dos processos a serem vistados com a respectiva
legenda bem como cópia dos autos em que suscitada a presente demanda

istrativa.

Atenciosamente,

Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiça
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