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PROVIMENTO Nº 016/2006      

Altera disposições dos Títulos I e
II, da Consolidação dos Atos
Normativos da Corregedoria-Geral da
Justiça, que tratam do uso dos
livros obrigatórios pelas
escrivanias judiciais.            
                          

O Desembargador PAULO MARIA TELES

ANTUNES, Corregedor-Geral da Justiça, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, e,           

CONSIDERANDO que a maioria das comarcas

do Estado de Goiás já está informatizada, utilizando o

instrumento de registro fornecido pelo Sistema de Primeiro

Grau - SPG 2000;

CONSIDERANDO a necessidade de se adequar

o uso dos livros obrigatórios com a tecnologia gerada pela

informatização;

 

CONSIDERANDO o que foi decidido nos autos

nº 1911911/2006;
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R E S O L V E:

I - Alterar os arts. 37, I, II, IX e 45,

I e II, da Consolidação dos Atos Normativos, que passam a

vigorar com a seguinte redação:

Art. 37 ................................

Art. 45 ................................

I - COMARCAS INFORMATIZADAS:

1 - Escrivanias Cíveis:

a) Livro Tombo: poderá ser usado o

sistema de folhas soltas, através da emissão mensal de

relatório, via SPG-2000, contendo o registro de todas as

iniciais autuadas. Encadernar ao completar duzentas (200)

folhas, as quais deverão ser numeradas e rubricadas. Lavrar

os termos de abertura e encerramento.

b) Livro de Registro de Termos de

Audiências: uso do sistema de folhas soltas.

c) Livro de Registro de Sentenças:

sistema de folhas soltas.

d) Livro de carga de autos para Juiz:

emitir ao final de cada dia, via SPG, uma listagem de todos

os processos conclusos ao Juiz. As listagens serão guardadas

em pasta tipo AZ, até completar duzentas (200) folhas, quando

deverão ser encadernadas, formando-se o livro de folhas

soltas.
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e) Livro de carga para promotor: poderá

ser adotado o mesmo sistema do livro de carga de autos para

Juiz. 

f) Livro de carga para Advogado: proibido

o sistema de folhas soltas. Deve-se lançar a carga,

manualmente, de cada processo retirado da escrivania e a

devida descarga, por ocasião de sua devolução. A carga deve

conter o número da OAB do Advogado e o seu nome legível.

g) Livro de Registro de Carta Precatória:

emitir mensalmente o relatório pelo SPG-2000, relacionando

separadamente do Livro Tombo, as precatórias autuadas e

distribuídas às escrivanias.

h) Livro de registro e carga de mandados:

a carga dos mandados feita pelas escrivanias à Central de

Mandados, deverá ser feita através do SPG, devendo ser

certificado no processo a remessa do mandado.

i) Livro de Remessa ao Tribunal: deverão

ser feitas as cargas dos processos remetidos aos Tribunais

Superiores. As cargas dos autos remetidos ao Tribunal de

Justiça deste Estado, serão feitas via SPG.

Art. 37a - Os Livros de Receita e

Despesa, Depósito Judicial e Interposição de Recurso foram

abolidos, não sendo mais obrigatório o seu uso.

2 - Escrivanias Criminais:

a) Livro de Registro de Ações Penais:

será usado o sistema de folhas soltas, com a emissão de

relatório mensal, via SPG, contendo o registro de todas as

ações penais, possuindo o livro duzentas (200) folhas, que

serão numeradas, rubricadas e encadernadas.
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b) Livro de rol dos Culpados, com índice:

manuscrito, não autorizado o sistema de folhas soltas.

c) Livro de remessa ao Tribunal: deverão

ser lançadas as cargas dos processos remetidos aos Tribunais

Superiores. As cargas dos autos remetidos ao Tribunal de

Justiça deste Estado, serão feitas via SPG.

d) Livro de carga ao Juiz: deverá ser

emitido, diariamente, o relatório dos processos em poder do

Magistrado, o qual será guardado em pasta tipo AZ, até

completar duzentas(200) folhas, as quais deverão ser

encadernadas, formando-se o livro de folhas soltas.

e) Livro de carga ao Promotor: deverá ser

adotado o mesmo sistema do livro de carga de autos para Juiz.

f) Livro de carga ao Advogado: proibido

o sistema de folhas soltas. Deve-se lançar a carga,

manualmente, de cada processo retirado da escrivania e a

devida descarga, por ocasião de sua devolução. A carga deve

conter o número da OAB do Advogado e o seu nome legível.

g) Livro de carga de Inquéritos e

documentos: as cargas deverão ser feitas manualmente.

h) Livro de Registro de Inquéritos e

procedimentos investigatórios: emitir relatório mensal, via

SPG, de todos os inquéritos protocolizados, separados das

ações penais, devendo ser encadernado ao completar duzentas

(200) folhas.

i) Livro de Registro de armas, de

Registro de Objetos e Valores: uso do sistema de folhas

soltas.

j) Livro de Registro de Habeas Corpus:

emitir relatório mensal, via SPG, de todos os inquéritos

protocolizados, separados das ações penais, devendo ser

encadernado, ao completar duzentas (200) folhas.
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k) Livro de Alistamento e de Revisão de

Jurados: uso do sistema de folhas soltas.

l) Livro de Sorteio de Jurados e de Atas

de Sessões do Júri: uso do sistema de folhas soltas.

m) Livro de Registro de Termo de

Audiências: uso do sistema de folhas soltas.

n) Livro de Registro de Sentenças: uso do

sistema de folhas soltas.

o) Livro de Registro de Audiências

Admonitórias: uso do sistema de folhas soltas.

Art.37b - Os Livros de Registro e

Controle de Sursis, com índice; de Registro e Controle de

Prisão Albergue e Benefícios Assemelhados; de Protocolo de

Correspondências (nas escrivanias) e de Termo de Fiança e de

Liberdade Provisória foram abolidos, não sendo mais

obrigatório o seu uso.

3 - Portaria dos Auditórios:

a) Livro de Registro de Entrega de

Documentos (ou carga a Juízes, Promotores, Serventuários e

outros destinatários).

b) Livro de Protocolo de Correspondência.

c) Livro de Registro de Feriados e

Suspensão de Expediente Forense.

4 - Protocolo Judicial:

a) Livro de Registro de Petições

Iniciais: uso do sistema de folhas soltas, cujo relatório

será emitido via SPG.
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b) Livro de Registro de Petições

Interlocutórias: relatórios mensais emitidos via SPG. 

c) Livro de Registro de Cartas

Precatórias: relatórios mensais emitidos via SPG, os quais

deverão ser encadernados ao completar duzentas (200) folhas.

 

5 - Depositário Público e Avaliador
Público: 

a) Livro de Registro de Bens Depositados:

uso do sistema de folhas soltas. 

Art. 37c- Os Livros de Registro de

mandado de Avaliação expedidos pelo Juiz e de registro de

Cumprimento de Mandado pelo Avaliador, foram abolidos, não

sendo mais obrigatório o seu uso. 

6 - Contador, Distribuidor e Partidor:
 

a) Livro de remessa de processo às

escrivanias.

b) livro de Registro de Contas de Custas:

será substituído pelas cópias das guias de recolhimento

judicial e simplificada, que deverão ser guardadas,

organizadamente, em pasta tipo AZ. 

c) Livro de Distribuição Alternada dos

Feitos, conforme sua natureza e valor: emitir relatório,

diariamente, de todos os processos distribuídos, devendo ser

encadernado, ao completar duzentas (200) folhas.

d) Livro de índice geral dos feitos, por

classe: expedir relatório, via SPG. 
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e) Livro de Registro de Partilha dos

Bens: uso do sistema de folhas soltas. 

7 - Secretaria do Juízo:

a) Livro de Registro de Portarias: as

próprias portarias deverão ser encadernadas, formando-se o

livro de folhas soltas. 

b) Livro especial para movimentação do

material de consumo: poderá ser usado o sistema de folhas

soltas.

II- COMARCAS NÃO INFORMATIZADAS:

1 - Escrivanias Cíveis:

a) Livro Tombo: continuará a ser feito

manualmente, registrando-se todas as ações autuadas na

escrivania.

b) livro de Registro de Termos de

Audiência: uso do sistema de folhas soltas. 

c) Livro de Registro de Sentenças: uso do

sistema de folhas soltas. 

d) Livro de carga de autos para o Juiz 

e) Livro de carga para o Promotor   

f) Livro de carga para Advogado: proibido

o sistema de folhas soltas. Deve-se lançar a carga,

manualmente, de cada processo retirado da escrivania e a

devida descarga, por ocasião de sua devolução. A carga deve

conter o número da OAB do Advogado e o seu nome legível.

g) Livro de Registro de Cartas

Precatórias
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h) Livro de Registro e Carga de Mandados

i) Livro de Remessa ao Tribunal

Art. 37d- Os Livros de Receita e Despesa

e Depósito Judicial foram abolidos, não sendo mais

obrigatório o seu uso.   

2 -  Escrivanias Criminais:

a) Livro de Registro de Ações Penais:

b) Livro de Rol dos Culpados, com índice

c) Livro de carga ao Juiz

d) Livro de carga ao Promotor

e) Livro de carga para Advogado: as

mesmas observações feitas para as escrivanias cíveis. 

f) Livro de carga de Inquéritos e

documentos 

g) Livro de Registro de Inquéritos e

Procedimentos Investigarórios

h) Livro de Registro de Armas, de

Registro de Objetos e Valores

i) Livro de Registro de Habeas Corpus

j) Livro de Alistamento e de Revisão de

Jurados: poderá ser usado o sistema de folhas soltas. 

k) Livro de Sorteio de Jurados: poderá

ser usado o sistema de folhas soltas. 

l) Livro de Atas de Sessões do Júri:

poderá ser usado o sistema de folhas soltas. 

m) Livro de Registro de Termo de

Audiência

n) Livro de Registro de Sentenças
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o) Livro de Registro de Audiência

Admonitória

Art. 37e - Os Livros de Registro e

Controle de Sursis, com índice; de Registro e Controle de

Prisão Albergue e benefícios assemelhados; de Termo de Fiança

e de Liberdade Provisória, com índice e Livro de Protocolo de

Correspondência (nas escrivanias) foram abolidos, não sendo

mais obrigatório o seu uso. 

3 -  Portaria dos Auditórios: não

haverá alteração no uso dos livros obrigatórios. 

4 - Depositário Público e Avaliador
Público: 

a) Livro de Registro de Bens Depositados:

poderá ser usado o sistema de folhas soltas.

Art. 37f - Os Livros de Registro de

Mandado de Avaliação expedidos pelo Juiz e de Registro de

cumprimento de mandado pelo Avaliador, foram abolidos, não

sendo mais obrigatório o seu uso. 

5 - Contador, Distribuidor e Partidor:

a) Livro de remessa de processo às

escrivanias.

b) Livro de Registro de Contas de Custas:

será substituído pelas cópias das guias de recolhimento

judicial e simplificada, que deverão ser guardadas,

organizadamente, em pasta tipo AZ. 
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c) Livro de Distribuição Alternada dos

Feitos, conforme sua natureza e valor. 

d) Livro de índice geral dos feitos, por

classe. 

e) Livro de Distribuição de Mandados. 

f) Livro de Registro de Partilha dos

Bens: uso do sistema de folhas soltas. 

6 - Secretaria do Juízo:

a) Livro de Registro de Portarias: as

próprias portarias deverão ser encadernadas, formando-se o

livro de folhas soltas. 

b) Livro especial para movimentação do

material de consumo: poderá ser usado o sistema de folhas

soltas. 

7 - Juizado Especial Cível (Deverão
ser observadas as mesmas normas para as escrivanias

cíveis informatizadas e não informatizadas): 

a) Livro Tombo

b) Livro de Registro de Termo de

Audiência

c) Livro de Registro de Sentença

d) Livro de carga para Juiz

e) Livro de carga para Promotor

f) Livro de carga para Advogado

g) Livro de Registro de Carta Precatória

h) Livro de Registro e carga de mandados

i) Livro de remessa à Turma Recursal
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8 - Juizado Especial Criminal:
(Observar as mesmas normas para as escrivanias criminais

informatizadas e não informatizadas):

a) Livro de Registro de Termo de

Ocorrência Circunstanciado

b) Livro de carga para o Juiz

c) Livro de carga ao Promotor

d) Livro de carga ao Advogado

e) Livro de registro de Armas e objetos

e valores.    

 

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

GABINETE DO DESEMBARGADOR CORREGEDOR-

GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 13  dias

do mês de dezembro do ano de 2006.

                         

 DESEMBARGADOR PAULO TELES             

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA  

SEC/REG/CIN


