
PODER JUDICIARIO
' ri } i n Corregedoria-Gera l da Justipatribunal^

Departamento de Orientapao e Correicao
do e t<#e Coordenadoria de Fiscalizagao e Apoio as Comarcas

RELATORIO No 55/2011

No dia 07 de Novembro de 2011, por determinacao da Excelentissima

Senhora Corregedora-Geral da Justica, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco,

comparecemos a Comarca de Leopoldo de BuihOes, onde realizamos uma Correirao

Geral Extraordinaria constatando-se o seguinte:

Endereco do Forum : Rua Senador Canedo, n° 619, Centro, Leopoldo de
Bulhoes.

Telefone : (062) 3337-1163

Juiz de Direito e Diretor do Foro : Dr. Galdino Alves de Freitas Neto

I

SECRETARIA E DIRETORIA DO FORD

Diretor do Foro: Dr. Galdino Alves de Freitas Neto

Secretaria t Maria de Lourdes B. Gonsalves

Sindicancias : Nao existe qualquer sindicancia instaurada.
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ESCRIVANIA DO CRIME E DAS FAZENDAS PUBLICAS

Relagdo de servidores:

Escrivao Judiciario : - Foi aprovada em concurso pOblico na Comarca de
Goiania, estando vago o cargo

Escrevente : - Maria de Lourdes B. Gonsalves (escriva substituta)

Auxiliares : - Isabel Alves da Rocha Batista (Prefeitura)

- Maria auxiliadora da Costa Esteves (Prefeitura)

Processor em tramitacao : 985 processos, sendo 492 da Fazenda Publica e 493
Criminal.

Em analise dos processos em curso na escrivania verificamos que os
mesmos estao relativamente em dia.

serventia.
Constatamos ainda que o Projeto Atualizar esta sendo mantido pela

Existem poucos processos a serem conclusos, tendo a escriva
substituta nos informado que a existencia destas conclusoes e, em parte, em razao
do movimento grevista que perdura desde o mes de setembro.

Alguns processos encontrados nesta escrivania com prazos vencidos,
carecem de simples impulso, sendo que varios deles podem ser andamentados
atraves de ato ordinatorio.

Ressaltamos que dentre os processos citados aguardam-se atos como
intimarao, conclusao ou mera extratacao, podendo todos estes e os demais atos
pendentes serem realizados atraves da autonomia conferida aos servidores pelo
provimento n° 05/2010 que trata acerca dos atos ordinatorios.

Nesta Comarca existem apenas cinco reus presos, sendo dois
cumprindo pena e ties em prisao provisoria.

As armas clesta escrivania sao encaminhadas atraves de officio ao
Batalhao da Policia Militar de Pires do Rio.

PROVIDENCIAS:

Orientamos a senhora escriva a retirar periodicamente pelo sistema
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SPG relat6rio gerencial da serventia, a fim de impulsionar algum feito que
eventualmente encontra-se paralisado alem do prazo.

Alertamos ainda, para que fizessem uma analise com o consequente
impulso em todo processo constante do acervo criminal, fazenda publica e juizado
criminal.

Salientamos que a dever de todo serventuario da justiga praticar os
atos discriminados no Provimento n° 05/2010, dando o devido impulso e tomando as
providencias oportunas em cada um dos processos.

Ap6s ensinarmos a escriva a retirar o relat6rio gerencial da serventia,
foram constatadas algumas irregularidades que, em seguida, passaram a ser
sanadas.

ESCRIVANIA DE FAMILIA , SUC., INFANCIA E JUV . E 10 CIVEL

Relacao de servidores:

Escriva Judiciaria : - Sonia Aparecida Caetano Guerra

Escrevente : - Nao existe

Auxiliares: - Luciana Bizarro Tinoco (Prefeitura)

Processos em tramitacao: 531

Os processos em tramite estao quase todos em dia.

Nao constatamos nenhum processo a ser concluso.

Ap6s ensinarmos a escriva como retirar o relat6rio gerencial do SPG, a
mesma detectou diversos processos em atraso.

Analisando os processos fisicos nesta serventia encontramos algumas
irregularidades no sentido de atraso no devido impulso processual.

Constatamos ainda que o Projeto Atualizar esta sendo mantido pela
serventia.
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Orientamos a senhora escriva a retirar periodicamente pelo sistema
SPG relatorio gerencial da serventia, a fim de impulsionar algum feito que
eventualmente encontra-se paralisado alem do prazo, bern como solucionar as
inconsistencias porventura encontradas.

Norteamos a servidora a proceder a analise de todo seu acervo, e,
desta forma, imprimir celeridade aos processos que encontram-se paralisados
aguardando simples impulso.

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

Nesta Comarca o Juizado Especial Civel e Criminal funcionam na Escrivania
de Familia, Infancia e Juventude e 10 Civel e na serventia Criminal, respectivamente,
nao tendo funcionarios especificos do Juizado.

No SPG - Sistema de Primeiro Grau, nao ha a separagao dos processos do
juizado com os demais civel ou criminal, ressaltando que no momento do protocolo a
acao a distribuida somente conforme sua natureza.

Providencias

As providencias tomadas em relacao ao juizado foram as mesmas
orientacoes passadas as serventias.

ESCRIVANIA DO 2° CIVEL

Relacao de servidores:

Escriva Judiciaria : - Valdira Nunes da Costa
Escrevente : - Flavia Nunes da Costa
Auxiliares: - Nao existem

Processos em tramitacao: 240

Os processos em tramite estao quase todos em dia.
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Constatamos apenas quatro processos a serem conclusos, com data recente.

Apos ensinarmos a escriva como retirar o relatorio gerencial do SPG, a
mesma detectou diversos processos em atraso.

Constatamos ainda que o Projeto Atualizar esta sendo mantido pela serventia.

Providencias

Orientamos a escrevente a proceder a busca dos processos que estao
corn andamento antigo e impulsionar os mesmos.

A funcionaria comegou a fazer a busca dos feitos em atraso no
momento da realizacao dos trabaihos correicionais.

Orientamos ainda, acerca do use do provimento n° 05/2010 que trata
dos atos ordinatorios.

GABINETE DO Dr. Galdino Alves Freitas Neto

Funcionarios lotados no gabinete:

- Luciene Pitombeira Barreto -Assistente de Juiz

Os processos encontrados no gabinete foram todos conclusos recentemente
estando em sua maioria despachados.

Conclusoes/Sugestoes :

1) Em analise a situagao encontrada nesta Comarca, concluimos que
processualmente encontra-se razoavelmente em dia, existindo apenas
pequenos atrasos no impulso processual, sendo que boa parte desta falta de
andamento nos processos a devido a greve dos servidores que perdura
desde o mes de setembro do corrente ano.

2) A estrutura fisica desta Comarca a ruim, pois as escrivanias sao muito
pequenas, faltando espago para a boa realizacao dos trabaihos. Neste ponto
cumpre salientar que a inauguracao do novo predio do foro local esta prevista
para o mes de janeiro do ano de 2012, o que suprira a falta estrutural desta
comarca.
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3) Nesta Comarca faltam servidores, existindo possibilidade de realizacao d
concurso publico tendo em vista a exonerarao da escriva do crime que foi
recentemente aprovada em concurso publico na Comarca de Goiania.

4) Orientamos e ensinamos todos os servidores a retirarem do SPG - Sistema
de Primeiro Grau o relat6rio estatistico gerencial que aponta o numero do
processo, a fase e a data de permanencia naquela fase. Feito isto,
encontradas diversas irregularidades passaram a ser sanadas imediatamente.

5) Todos os servidores demonstraram satisfacao ao aprenderem a retirar o
relatorio acima mencionado, que contribuira para meihor gerenciamento do
acervo de processos em tramitacao em cada escrivania.

6) Os servidores relataram que todos as advogados da comarca constantemente
reclamam que nao tern acesso ao inteiro teor das sentengas judiciais no SDM
e que isso tem gerado uma grande demanda de trabaiho nas escrivanias com
o envio de fax das sentengas aos escrit6rios dos advogados e externararn
que o problema estaria na alimentacao do sistema. Ap6s investigacoes
concluimos que a alimentagao do SDM estava correta e que o problema
consistia na falta de orientagao aos advogados quanto ao use da ferramenta
eletronica. Recomendamos aos escrivaes que passem a informar aos
advogados o modo correto de acesso ao inteiro teor das sentenras judiciais,
parando imediatamente o fornecimento de c6pia de sentenga fia fax.

7) 0 Juiz Auxiliar Carlos Magno Rocha da Silva, por delegacao da
Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, recomendou ao Juiz Diretor do
Foro, Dr. Galdino Alves de Freitas Neto que, uma vez resolvida a
inconsistencia do use do SDM, determine as escrivanias que deixem de
registrar as sentengas em Iivro fisico, conforme autorizagao da Corregedoria-
Geral da Justiga, uma vez que o SDM mantem, eletronicamente, o arquivo
de tais atos judiciais.

8) Aconselhamos ainda, que as escrivanias orientern as advogados que a
publicacao do inteiro teor das sentengas estao disponiveis somente pela
internet (SDM) ou atraves de c6pia do documento o que nao a desejavel.

COORDENADORIA DE FISCALIZAcAO E APOIO AS SERVENTIAS DA
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIQA DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos
07 dias do mes de novembro do ano de 2011.

Carlos Magno Rocha da Silva

11 Juiz Auxiliar
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Henri ue Louden^ 61Petriq WeiWigton Santana Vilela
110 Assessor Correicional 6° Assessor Correicional

Abdul Hamid Sebba Neto

2° Assessor Correicional
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