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PROVIMENTO Nº 002/2009

Aprova  os  novos  modelos  dos  mapas  estatísticos  cível  e 
criminal a serem utilizados pela Corregedoria-Geral da Justiça 
no monitoramento dos autos judiciais e da produtividade dos 
magistrados do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário 
do Estado de Goiás e dá outras providências. 

O Desembargador FLORIANO GOMES, Corregedor-Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições legais e regimentais etc.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  adequar  os  mapas 
estatísticos  da  Corregedoria-Geral  da  Justiça  com  as  informações  exigidas  pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

CONSIDERANDO que  os  mapas  estatísticos  atuais  foram 
concebidos sem a necessária especificação de seus itens, o que gerou interpretações 
equivocadas  durante  seus  desenvolvimentos,  ocasionando,  principalmente  no  item 
relativo à produtividade dos juízes, informações incompatíveis com a realidade;

CONSIDERANDO que  foram satisfatórios  os  resultados  dos 
testes realizados, na 12ª Vara Criminal de Goiânia e na 1ª Vara Judicial da Comarca de 
Trindade, sobre os itens dos novos mapas estatísticos;
 

CONSIDERANDO que o Sistema de Primeiro Grau (SPG) está 
implantado e em funcionamento em todas as Comarcas do Estado de Goiás; 

CONSIDERANDO que os recursos da Internet possibilitam dar 
maior transparência aos novos mapas estatísticos;
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R  E  S  O  L V  E:

I  -  APROVAR  e  INSTITUIR  os  modelos  dos  novos  mapas 
estatísticos cível e criminal com suas respectivas legendas, anexos a este Provimento.

 II – DETERMINAR que os modelos de mapas estatísticos cível 
e  criminal  ora  aprovados  e  instituídos  sejam  disponibilizados,  com  suas  respectivas 
especificações (legendas), na intranet do TJGO para consulta;

III  –  DETERMINAR  que  os  mapas  estatísticos  de  cada 
magistrado/Comarca  sejam  mensalmente  disponibilizados  na  Internet,  no  sítio  do 
Tribunal de Justiça, preferencialmente na página da Corregedoria-Geral da Justiça, para 
acesso ao público em geral;    

IV –  DETERMINAR  que seja  disponibilizado ambiente  para 
emissão de relatórios (analíticos)  dos processos constantes em cada item dos mapas 
estatísticos;

V  –  DETERMINAR  que  seja  disponibilizado,  à  Divisão  de 
Desempenho Global desta Corregedoria, ambiente para a emissão de relatórios analíticos 
e sintéticos relativos aos dados estatísticos dos magistrados do primeiro grau; 

VI - REVOGAR  os artigos 129; 130; 131; 132a; 132b; 132c; 
133; 133a; 134; 138; 138a; 139; 141; 142 e 148 da Consolidação dos Atos Normativos 
(CAN) da Corregedoria-Geral da Justiça;

VII – ALTERAR  os preceitos contidos nos artigos 132, 135 e 
136 da CAN, os quais passam a ter as seguintes redações:
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“Art.  132  –  São  criados  dois  novos  modelos  de  mapas 
estatísticos,  sendo  um  referente  a  'procedimentos  administrativos  disciplinares  – 
servidores  do  quadro  efetivo  -  e  outro  referente  a  'dados  da  litigiosidade  da  Turma 
Recursal'”;

“Art.  135  – Os magistrados cuidarão para que os servidores 
alimentem, com o máximo de atenção, o Sistema de Primeiro Grau (SPG), eis que os 
dados dos mapas estatísticos são gerados pelo próprio SPG”;

“Art.  136  – Sempre  que  possível,  as  escrivanias  deverão 
organizar os processos em grupos cujas fases correspondam aos itens dos respectivos 
mapas estatísticos”.

Este Provimento entra vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

GABINETE DO DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 27 de janeiro  de 2.009. 

 Desembargador FLORIANO GOMES
       Corregedor-Geral da Justiça


