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PROVIMENTO nº 06/2006-SEC.

Estabelece o procedimento para

identificação dos processos em

tramitação nos órgãos jurisdicionais em

situação de excesso de prazo para a

prática de ato de competência do

magistrado ou a cargo da escrivania, bem

como, dita as providências destinadas a

retomar o normal andamento dos feitos. 

O Desembargador VÍTOR BARBOZA LENZA,

Corregedor-Geral da Justiça em Substituição, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, e, 

CONSIDERANDO o inteiro teor da ORIENTAÇÃO

Nº 1, da Corregedoria Nacional de Justiça, por meio da qual

o douto Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Antônio de

Pádua Ribeiro, orienta as Corregedorias-Gerais da Justiça

dos Estados quanto à adoção de medidas destinadas ao

aperfeiçoamento do controle sobre o andamento processual,

a fim de evitar excesso injustificado de prazos;

CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional

nº 45/2004 introduziu a razoável duração do processo como

garantia fundamental (CF, art. 5º, inciso LXXVIII),

estabeleceu a aferição do merecimento dos magistrados para

fins de promoção e acesso do juiz que, injustificadamente,
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retiver autos em seu poder além do prazo legal (art. 93,

inciso II, “c” e “e”);

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-

Geral da Justiça controlar, por meio estatístico, a

tramitação dos feitos nos órgãos jurisdicionais que lhes

são vinculados (art. 39 da LOMAN), inclusive quanto à

presteza e à duração do processo;

 

RESOLVE:

Art. 1º - Os setores competentes da

Corregedoria-Geral da Justiça emitirão, trimestralmente, em

duas vias, relatórios individualizados por comarca, vara e

juizados especiais, demonstrativos da situação dos

processos com excesso de prazo para a prática de ato de

competência do(a) magistrado(a) ou a cargo da escrivania,

a fim de possibilitar a verificação das causas dos excessos

de prazo.

Art. 2º - A primeira via do relatório

será autuada, formando autos de controle de andamento

processual, sendo a segunda via, por despacho do

Corregedor-Geral, encaminhada ao respectivo magistrado(a)

titular/respondende/substituto para a adoção das

providências destinadas a retomar o andamento dos feitos

que apresentem evidente excesso de prazo, inclusive, se

necessário, com fixação de prazo para a prática de ato.

Parágrafo único  - Apresenta-se com

evidente excesso de prazo o processo concluso ao magistrado
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há mais de 60 (sessenta) dias, bem como o feito que aguarda

providência da escrivania há mais de 15 (quinze) dias.

Art. 3º - Os autos de controle de

andamento processual somente serão arquivados depois de

solucionadas todas as situações de evidente excesso de

prazo apontadas no relatório.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 28 dias do mês de julho

do ano de 2006.

Desembargador VÍTOR BARBOZA LENZA
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

Em Substituição

SEC/FALG


