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*J43Ofício Circular n° ISA /2012-SEC

Goiânia, tff\ de j^feW1 de 2012.
Processo n° 3716139/2011

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Comunica o teor do Provimento n° 009/2012 de 18/09/2012 que altera o art. 352 da

Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento próprio, de seus pares e das

serventias judiciais sob sua disciplina, cópias do Despacho n° 3294/2012, do Despacho n°

3586/2012 e do Provimento n° 009/2012, proferidos no procedimento administrativo em

epígrafe, pertinentes à retirada de autosda escrivania por advogados sem procuração.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br {link corregedoría, item publicações).

ofcir091/RC

Atenciosamente,

DESa. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n°150, 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec(ô)tjqo. jus.br



corregedoría
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

3716139/2011 -Aparecida de Goiânia

Ordem dos Advogados do Brasil

Solicita Providências

DESPACHO N° /2012

Através do Ofício n° 154/2011 - CDP, a Ordem dos

Advogados do Brasil, Seção de Goiás, requer a revogação da Portaria n° 19/2010,

expedida pela Diretoria do Foro da comarca de Aparecida de Goiânia, normatizadora

da denominada " carga rápida" de autos por advogados, por alegada violação ao

disposto no art. 7o, XIII, Lei federal n° 8.906/94.

Referido ato administrativo (f. 11) estabelece que a carga

rápida será autorizada apenas aos advogados constituídos nos autos, bem como aos

estagiários inscritos na OAB, com autorização específica ou que constem do mandato

procuratório.

Para direcionamento conjunto, face a similitude da matéria,

foram apensados os autos n°s 3726444 (Portaria n° 10/2011 - Goianira), 4031555

(reclamação do advogado Eurico Barbosa dos Santos Filho em desfavor do juízo da

4a Vara de Família, Sucessões e Cível desta capital), 3987124 (reclamação do

advogado Higor Vinícius Alvares Machado em desfavor do juízo da comarca de

Jaraguá), 4137795 (Assessoria Policial Militar da Presidência deste tribunal sugerindo

a normatização da matéria em decorrência de furto de processos) e 4077385 (Portaria

n° 8/2012-Orizona).

Dentre as diligências realizadas pelo 1o Juiz Auxiliar, Dr.

Carlos Magno Rocha da Silva, constatou-se que o Sistema de Primeiro Grau atende

os casos de carga rápida para os advogados constituídos no processo, não

abrangendo os demais causídicos. No intuito de solucionar a celeuma entendeu por
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incluir o processo na pauta de reunião da Comissão de Legislação e Controle dos

Atos Normativos.

Referida comissão reuniu-se por duas vezes (fs. 26/27 e

38/40), concluindo pela revogação do art. 352 da Consolidação dos Atos Normativos

desta corregedoría e edição de novo ato permitindo que advogados não constituídos

ou não habilitados sejam autorizados a retirar autos da escrivania para extração de

cópias, divergindo seus integrantes, contudo, quanto à normatização da matéria,

sugerindo o parecerista, ao final (fs. 45/49), pela solução apresentada pelos membros

Leonardo Pereira Martins e Simone Bernardes Nascimento Ribeiro, no sentido de,

não sendo o caso de segredo de justiça, autorizar os advogados sem procuração nos

processos a retirá-los para extração de cópias acompanhados de servidor do foro ou,

não havendo disponibilidade de pessoal, mediante a identificação do requerente

através da carteira funcional com anotação do respectivo número em livro próprio e

assinatura do portador, sem retenção do documento.

É o sucinto relato.

Extrai-se da narrativa a necessidade de se equilibrar de um

lado as garantias dos membros da OAB previstas no art. 7o, XIII1, Lei n° 8.906/94 e do

outro o interesse público, materializado na segurança dos processos e documentos

sob a guarda da administração forense.

Ressalvada a atuação e deliberações de todos os

membros integrantes da Comissão de Legislação e Controle dos Atos Normativos,

dentre as sugestões apresentadas entendo por bem acolher a da Juíza Auxiliar

Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura, porque em consonância com o

posicionamento do Conselho Nacional de Justiça, manifestado por ocasião do

julgamento do PAC n° 200710000015168, sob a relatoria do Conselheiro Jorge

Antônio Maurique, merecendo destaque o seguinte excerto:

[...] que não se pode permitir, em regra, é a retirada de autos sem

1 Art. 7° São direitos do advogado:
XIII - Examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de
processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção
de cópias, podendo tomar apontamentos;
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•

as devidas cautelas de praxe, pois o interesse público aqui sopesado

- segurança e controle dos atos - é radicalmente maior que o

interesse privado do cliente e de seu representante legal, quando

estranhos à lide consubstanciada nos autos. Não disponibilizando o

Tribunal o serviço de fotocópia ao público externo, nem o devido

acompanhamento de seus servidores, deve ser permitido, mediante

outra cautela idônea que não seja, como no caso presente, apenas a

identidade da OAB, a retirada dos autos, mesmo que por pessoas

estranhas ao processo.

Neste passo, reconheço a insurgência como instrumento

de aperfeiçoamento dos atos administrativos e, diante da necessidade de uniformizar

os procedimentos nas unidades judiciárias do Estado de Goiás, acolho em termos o

Parecer n° 211/12 para alterar a redação do art. 352 da Consolidação dos Atos

Normativos desta corregedoria-geral, no sentido de autorizar a retirada de autos por

advogados sem procuração, salvo em segredo de justiça, devidamente

acompanhados de servidor do foro e, não havendo esta possibilidade, com a

retenção temporária de qualquer documento de identificação civil (carteira de

motorista, carteira funcional, RG), até a respectiva devolução, colhendo-se, também, a

assinatura do profissional no livro de carga da escrivania.

Encaminhe-se o feito à Assessora de Orientação e

Correição, Simone Bernardes Nascimento Ribeiro, para elaboração da minuta do

provimento de alteração do dispositivo citado, com observância da orientação acima

delineada.

Após, volvam-me conclusos.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, .*' de agosto de 2012.

DF.3*. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
wml/cvm Corregedora-Geral da Justiça
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Processo n°

Nome

Assunto

3716139/2011 -Goiânia

Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Goiás

Solicita Providências

•J58CDESPACHO N /2012

Aprovo a minuta apresentada pela Assessora de

Orientação e Correição (fs. 64/65). Determino, pois, a publicação do normativo no

sítio eletrônico deste tribunal, sem prejuízo da expedição de ofício circular aos

diretores de foro, para conhecimento próprio, de seus pares e das serventias

judiciais sob sua disciplina, fazendo-se acompanhar a comunicação de cópia do

Despacho n° 3294/2012 (fs. 50/52).

Ato contínuo, em resposta aos ofícios n°s 154/2011-CDP,

46/2012/GP e 91/2012/GP, encaminhem-se à Ordem dos Advogados do Brasil,

Seção de Goiás, cópias do citado Despacho n° 3294/2012 (fs. 50/52), do provimento

e desta provisão.

Dê-se ciência, também, à Assessoria Policial Militar da

Presidência deste tribunal, em resposta ao Ofício n° 151/2012 - AsPM/TJGO -

Secretaria.

Após, arquivem-se, porquanto desnecessária a

cientificação dos magistrados signatários das peças que deram origem aos demais

autos a este apensados.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, Io de setembro de 2012.

DE&füEMR\Z FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

DespCVM/WML
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IlijSlf corregedoría podi£r judiciário
WWÊM '":s'-•'l ••'''••• ]i ••••>-" -- ASSESSORiA-GERAI

PROVIMENTO N° 009 /2012

Altera a redação do artigo 352, da

Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de

Goiás, que trata da retirada de autos da

escrivania por advogados sem procuração.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO as garantias dos membros da Ordem dos

Advogados do Brasil previstas no art. 7°, XIII, Lei federal n° 8.906/94;

CONSIDERANDO o posicionamento do Conselho Nacional de

Justiça, manifestado por ocasião do julgamento do PAC n° 200710000015168, sob a

relataria do Conselheiro Jorge Antônio Maurique;

CONSIDERANDO o que foi decidido nos autos n° 3716139/2011;

RESOLVE:

Alterar o artigo 352 da Consolidação dos Atos Normativos desta

Corregedoria-Geral da Justiça, que passa a vigorar com a seguinte redação:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

"Art. 352 - É autorizada a retirada de autos por

advogados sem procuração, salvo em casos de

segredo de justiça, devidamente

?\<Z7~ç:CV. F:í> íCm.V

Dj Eletrônico - Acesse https:Wwww.tjgo.jus.br
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ria pode, rio
ASSESSORIA-GERAL

•

acompanhados de servidor do foro e, não

havendo esta possibilidade, com a retenção

temporária de qualquer documento de

identificação civil (carteira de motorista,

carteira funcional, RG), até a respectiva

devolução, colhendo-se, também, a assinatura

do profissional no livro de carga da

escrivania."

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação no

Diário da Justiça Eletrônico.

Goiânia, Io de setembro de 2012.

DESa: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

. 5-2677
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