
corregedoria
geral da justiga
a estado de goas

Departamento de Orientacao e Correicao da
Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

RELATOR IO No 67 DA COMARCA DE AN(CU\

rl41

Nos dias 21 a 22 do mes de novembro de 2011, por determinarao da

Excelentissima Senhora Corregedora-Geral da Justica, Desembargadora Beatriz Figueiredo

Franco, dirigimo-nos a Comarca de Anicuns para realizar Correicao nas Serventias Judiciais e

Extrajudiciais.

Juiz(a) Vara Judicial:

DESPROVIDA

Juiza do Juizo Especial Civel e Criminal: (Dir. do Foro)
DRe ELAINE CHRISTINA ALENCASTRO VEIGA ARAUJO

Promotoras de Justica:

DRe ENI LAMOUNIER; e,

DRe LAURA DIVA DE MACEDO E LOUREDO TELES

TOLENTINO.

Endereco : Rua PA-1, s/n, setor Leste 1- Ed. do Forum - Cep:76170-000

Fone : (64) 3564-2468 e 3564-3561.

Total de processos em tramitacao: 4110.

PORTARIA DOS AUDITORIOS E PROTOCOLO:

Porteiro:
JOSE AUGUSTO CAVALCANTE.
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Auxiliar: LH 15

Condicoes Materials da Serventia:

Awk

A serventia esta instalada na entrada do predio do Forum, cujo local se
encontrava revestido de itens de seguranca, limpo e em ordem.

DOS LIVROS:

Os Livros de Registro de Entrega de Documentos e de Protocolo de
Correspondencia, sao formalizados em um t nico caderno..

0 Livro de Registro de Feriados e Suspensao de Expediente Forense,
ja se encontra inteiramente escriturado com todos os feriados previsto na legislacao ate 31 de
Dezembro. Foi orientada a Sra. Lucia (respondente) que ele deve ser preenchido diariamente,
considerando que a ocorrencia de suspensao do expediente forense e imprevisivel e no Livro
nao pode haver rasuras, borroes ou entrelinhas.

SECRETARIA DO JUIZO:

Secretario:

Servidores Cedidos:

LUCIA CAVALCANTE DE ANDRADE (ESCREVENTE).

ELIEZER GOMES PEIXOTO.

NAYARA DIAS DE SOUZA (PREF. DE AMERICANO DO BRASIL);
LILYA DE SA MARTINS ( PREF . DE ANICUNS);
MARIA JOSE (PREF. DEAN ICUNS - COPEIRA);
GIORDANO CIRIACO DA COSTA (PROJETO COMEQAR DE NOVO -

JARDINEIRO);
THIAGO MARINHO DE OLIVEIRA (PROJETO COMEQAR DE NOVO -
SERVIQOS GERAIS).

Nesta secretaria existem os livros de fls. soltas relativos ao Controle de
Materiais, livro de Portarias e outro de Oficios (2011). No entanto, nao possuem temos de
abertura nem sao numeradas e rubricas suas respectivas fls. Entao, orientamos o secretario a
dirimir estas irregularidades.

Procedimentos Administrativos : Inexistern

CONTADORIA, DISTRIBUIDOR, PARTIDOR E CENTRAL DE MANDADOS:

Contador:

Servidor Cedido:

WANDELMIR ALVES MARCELINO.

BRUNO IGOR ANDRADE BARBOSA - PRO-CERRADO.

Nesta contadoria verificamos o livro de selos em estagio regular, nao
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constando nenhum selo extraviado . 0 citado contador, sugeriu-nos que fosse normatizado po r

esta Corregedoria o que realmente vem a ser considerado " interesse pessoal da parte para
efeito de gratuidade em certidao Civel e Criminal."

Constatamos a existencia de 41 processos corn calculos ja feitos que
seriam devolvidos as serventias naquele dia 22/11 e sao 12 feitos aguardando a devida
confeccao dos calculos.

OFICIAIS DE JUSTICA:
LUCIMAR SILVA DA COSTA;
VALDSON CLEMENTE DA COSTA;
EDMAR SARAIVA DE OLIVEIRA;
ENOCK AFONSO MACEDO (tambem Depositario).

Nao existe nenhum mandado corn prazo extrapolado, nem peticoes e/ou
documentos para. serem juntados.

DEPOSITARIO PUBLICO E AVALIADOR PUBLICO:

Titular:
ENOCK AFONSO MACEDO

Nao existe Deposito Publico na Comarca.

0 Servidor esta cumprindo mandados de igual forma corn os demais
Oficiais , de acordo corn o que prescreve o art. 29 da Lei 13.644/2000.

DO LIVRO:
Esta regularmente escriturado.

ESCRIVANIA DE FAMILIA, SUCESSOES, DA INFANCIA E JUVENTUDE E 1°
CIVEL:

TOTAL DE PROCESSOS EM TRAMITE: 1182

Escriva Titular:
SUELENE CARIOCA DE O

Escrevente:
MAURILIO JOSE DE MOR

Servidores Cedidos:

LIVEIRA LIMA.

AIS;

MARCILENE DA SILVA MATOS - CIEE
DRIELY HIPOLITO QUEIROZ (PREF. DE ANICUNS)
MOISES VITOR DE OLIVEIRA LIMA (PREF. DE AMERICANO DO
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BRASIL)

Condicoes Materials da Serventia:

0 predio do Forum e novo e conta com extintores de incendio
instalados em seus corredores. A Escrivania se encontra bern instalada. 0 local se revela em
ordem e bern higienizado. A serventia possui dois ar condicionados e janelas com grades de
protecao.

DOS LIVROS:

Livro de Carga para o Juiz: Nao esta impresso.

Livro de Carga para o MP : Encontramos no livro varias cargas em aberto desde o ano de
2006, sendo que os processos ja estavarn na Serventia. Determinamos a imediata baixa.

Livro de Carga para Advogado : Relacionamos algumas cargas em aberto mais antigas:

Processo Data Processo Data

200900388280 14/04/09 200701781879 08/11/10

200900777642 15/04/09 201002955402 13/12/10

200403008446 22/10/09 200803343757
II

07/01/11

200801114548 03/12/09 201100512130 15/04/11

200905230536 25/03/10 9501379647 19/05/11

/'.

Livro de Registro de Processos Remetidos ao Tribunal de Justica : E feito a partir do
relatorio de remessa de processo da divisao de postagens, arquivado em pasta AZ.

Livro do Selos: Devidamente escriturado, com termo de abertura firmado.

A Sra. Escriva nao se encontrava presente no momento dos trabalhos
correicionais, considerando que estava participando do Workshop da Infancia e Juventude,
organizado pela Corregedoria de Justiga, na Comarca de Anapolis.

DOS PROCESSOS:

A ultima audiencia designada e para o dia 08.03.2012.

Infancia e Juventude : Ha apenas um menor em cumprimento de medida de internacao, cuja
situacao a regular.

Os servidores nao souberam responder se ha e quantos sao os menores
em acompanhamento de outras medidas socio-educativas.
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Processos aguardando providencias da Escrivania:

Ha 30 (trinta) processos de familia aguardando conclusao e 10 (dez)

civeis, com datas recentes.

Processo n° 201002961755 - consta como aguardando citacao via AR,

desde 01.07.2011, sendo que na verdade o AR ja havia sido devolvido e juntado aos autos em
24.06.2011. Alem do andamento errado, o processo estava paralisado ha mais de 04 (quatro)

meses.

Processo n° 200901097823 - consta como aguardando publicacao de
extrato, desde 01.07.11, sendo que nao obstante o prazo da fase esta extrapolado, verificamos
que as fls. 51 consta urn despacho da ilustre juiza, datado de 18.04.11, determinando a
intimacao o advogado para prosseguirnento do feito em 05 (cinco) dias e se nao havendo
manifestacao, a intimagdo do autor, com prazo de 48 horas. E, somente em 02.06.2011, foi
certificado a extracao do despacho. 0 prazo para o Advogado finalizou ha mais de 06 (seis)
meses e nada mais ha autos.

Processo n° 200801242295 - consta como aguardando publicacao de
extrato, desde 01.07.11, sendo que nao obstante o prazo da fase esta extrapolado, verificamos
que as fls. 63 consta urn despacho da ilustre juiza, datado de 25.04.11, determinando a
intimacao o advogado para prosseguimento do feito em 05 (cinco) dial e se nao havendo
manifestagdo, a intimacao do autor, com prazo de 48 horas. E, somente em 02.06.2011, foi
certificado a extracao do despacho. 0 prazo para o Advogado finalizou ha mais de 06 (seis)
meses e nada mais ha autos.

Processo n° 200901413067 - tambem encontrado na fase Ag.
Publicacao de extrato, sendo que em 04.05.2011, a nobre Juiza converteu o feito de busca e
apreensao para deposito. Consta grampeado na contracapa o mandado de citacao para a acao
de deposito, confeccionado em 12.05.2011. Acontece que as fls. 55, em 02.06.2011, foi
certificado pela Sra. Escriva a intimacao do Advogado da decisao de conversao de natureza,
quando o correto seria a intimacao do causidico para preparar o mandado. 0 processo
encontra-se paralisado desde entao.

Processo n° 201000085516 - Desde 01/07/11 aguarda decurso de

prazo, sendo que o prazo esta vencido ha mais de 60 dias.

Processo n° 201001995915 - 0 prazo esta vencido ha mais de 60 dias.

Processo n° 200403007806 - Consta do sistema que o feito encontram-

se aguardando publicacao de extrato desde 01.07.11, sendo que nao obstante o prazo da fase
ter-se expirado, o feito foi encontrado no escaninho de processos na fase Aguardando Decurso
de Prazo, cujo prazo ja havia vencido ha mais de 04 (quatro) meses. De outro lado, caso a
parte ou o advogado comparecesse ao cartorio para compulsa-los, teria o dessabor de nao

encontra-o.

Verificamos a existencia de 280 (duzentos e oitenta) processos civeis na
fase aguardando providencia da escrivania. Ao consultar o SPG, observarnos que a maioria
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foram movimentados na mesma data, o que nos causou estranheza. Questionado, o
Escrevente Maurilio sobre o motivo daquela movimentacao, o mesmo nos disse que nao
estavam encontrando os processos, quando solicitados no balcao pelos advogados ou partes,
razao porque atualizou a localizacao dos feitos. A referida movimentacao ocorreu no final de
junho e comeco de julho/2011.

Diante das irregularidades supra apontadas e, se considerarmos que o
Programa Atualizar esteve na Comarca em outubro/2010 (informacao dada pelo Escrevente),
vislumbra-se que os feitos civeis estao abandonados, haja vista que em 06 (seis) meses
estavam desorganizados e ainda que, passados mais 06 (seis) meses encontram-se pendentes
de providencias.

ESCRIVANIA DAS FAZENDAS PUBLICAS, REGISTO PUBLICO E 2° CIVEL:

TOTAL DE PROCESSOS EM TRAMITE: 1907

Escriva:

Escrevente:

CLEIDE LOPES.

LUCIANE DO NASCIMENTO SIMIAO DE OLIVEIRA.

i
Servidores Cedidos:

GUILHERME BATISTA COSTA - MAT. 5588105
ZERILDA ALMEIDA FONSECA - MAT. 3010301
TRAJANO AUGUSTO ARAUJO ALMEIA MOREIRA - MAT.

5700889

Voluntarios:

DOS LIVROS:

JOSIANE ALVES BARBOSA OLIVEIRA - MAT. 4308037
CRISTIANO PEREIRA DA SILVA LEMES - MAT. 7630708

ANA PAULA DOS SANTOS ASSIS FELICIO - MAT. 5924085
ANA FLAVIA DOS SANTOS ASSIS FELICIO - MAT. 5924084

Todos os livros sao de folhas soltas, e, praticamente em todos nao
existem os termos de abertura e suas folhas nao sao rubricadas. Logo, orientamos a Escriva,
Cleide, a proceder na forma correta, entao, de pronto ela comecou a reparar estas
irregularidades.

No Livro de Carga aos advogados existe carga em aberto nos seguintes feitos:
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PROTOCOLO NATUREZA COM CARGA DESDE:

200701667545 Execucao Forcada 04/05/11. Obs.: em virtude deste longo lapso
temporal, solicitamos da Escriva, Cleide, que
cobrasse a devolucao do processo. Em seguida, ela
ligou para a advogada Francisca Olinta que ja
devolveu o mesmo.

200703591180 Nulidade 04/05/11. Obs.: Nos demais processos, a Escriva
nos informou que tambem ira fazer a devida
cobranca de devolucao.

200704492690 Execucao Fiscal 02/05/11

200604 1 1 5690 Restituicao de 26/09/11
Importancias
Pagas

200504058376 Acao 19/07/11
Previdenciaria

200802506890 Declaratoria 19/07/11

200504048087 Acao 21/06/11
Previdenciaria

200504129001 Execucao Fiscal 15/06/11

Nos demais livros ainda exigidos nao encontramos mais
irregularidades.

DOS PROCESSOS:

Em virtude da greve estao na serventia 329 processos aguardando
conclusao. Nesta tarde do dia 21 de novembro de 2011, fomos informados pelo Delegado
Sindical desta Comarca, Wandelmir Alves Marcelino que a greve fora cessada, razao porque
orientamos a Escriva a fazer a devida conclusao, momento em que ela ja comecou a concluir
os feitos.

Na fase extratar, existem os seguintes processos com prazo
extrapolado:

PROCESSO NATUREZA PARALISADO DESDE:

200801073183 Manutencao de Posse 12/08/11

201001148163 Ordinaria 05/08/11

Obs.: Os demais processos nesta fase estao paralisados desde 20 de setembro de 2011, data
em que foi deflagrada a greve do servidor.

Na fase aguardando feitura de calculos existem alguns processos com
prazo extrapolado. A titulo de exemplificacao citamos os seguintes:
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PROCESSO NATUREZA PARALISADO DESDE:

200403041230 Exibicao de Documentos 26/05/11

200800454590 Busca e Apreensao 26/05/11

200800596751 Busca e Apreensao 15/08/11

200803204501 Reintegracao Posse bern movel 15/08/11

200900456064 Busca e ApreensAo 26/05/11

200900951863 Busca e Apreensao 27/04/11

200902993083 Busca e Apreensao 09/12/10

201001397066 Busca e Apreensao 26/05/11

Os demais processos nesta Ease, bern como nas demais, estao
paralisados desde a greve, conforme dantes informados.

Na serventia encontram-se 13 processos relativos a Registros Publicos
autuados em capas diferenciadas (amarelo) paralisados em situacao similar (greve).

Obs.: Os processos das Fazendas Publicas sao autuados com capas rosa, o civel com capas
azuis e do Juizado, corn capas verdes, demonstrando a organizacao e o zelo da Escriva,
Cleide, bern como da escrevente Luciana e seus demais colaboradores.

ESCRIVANIA DO CRIME:

Escriva:
NILCE

Escreventes:

Servidores Cedidos:

CANDIDA DA SILVA

VICTOR HUGO MARZAGAO JACOB VARGAS.

LUDMILA BATISTA FERREIRA (PREF. DE ANICUNS);
JAINIVER DA SILVA (PREF. DE ANICUNS);
BARBARA CRISTINA CERQUEIRA MAIA GARCIA - CIEE;
VANESSA CRISTINA TOSTA - ESTAGIARIA (BOLSISTA);
RAFAELLA XAVIER FERREIRA - ESTAGIARIA (BOLSISTA).

Processos em tramitacao: 914

Observacoes:

protecao nas janelas;
A escrivania esta instalada em espaco amplo, contando com grades de
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As armas de fogo apreendidas ficam sob os cuidados da Policia Militar
local, sendo que as de processos em tramitacao ficarn na Comarca, e as de processos findos,
estao aguardando um levantamento da propria Policia Militar para serem encaminhadas ao
Exercito. Na serventia encontramos apenas uma Pistola, aguardando a MMa. Juiza assinar o
Officio de remessa a Policia Militar.

Nao ha Drogas apreendidas em Cartorio;

Nao existe armas acauteladas;

Existern presos na cadeia publica da comarca, sendo:
• 32 (quarenta) presos provisorios;
• 21 (dezenove) presos condenados;
• 19 (dezenove) semi-aberto;
• 09 (nove) aberto;
• 03 (tres) prisao domiciliar;
• 01 (uma) Internacao;
• 22 Livramento Condicional;
• 15 Prestacao de Servicos a Comunidade.

As penas de multa, fiancas e custas processuais, sao recolhidas via
deposito bancario, lavrado o Termo de Deposito e pagamento, e apos, o comprovante juntado
aos autos.

Ha 01 (uma) secao do Tribunal do Juri marcada para o mes de
Dezembro do corrente ano.

DOS LIVROS:

Os livros obrigatorios encontram-se devidamente regulares. As poucas
cargas (ao Advogado) em aberto, a Sra. Escriva disse-nos que tem cobrado diariamente. Ficou
de elaborar uma lista atualizada e fazer conclusao.

Dos Processos Criminais:

A ultima audiencia designada sera realizada em 10 .04.2012;

A Sra. Escriva, diligente nas suas funcoes, elaborou uma lista de
Inqueritos Remetidos a Delegacia de Origem, fazendo-a conclusa a ilustre Juiza, que
determinou a DEPOL local a devolucao dos procedimentos no prazo de 10 (dez) dias.
Despacho datado de 04.11.2011- Officio expedido em 14.11.2011.

Os processos de Reus presos encontram-se separados e estao

rigorosamente em dia.

A serventia nao conhecia o "Controle de Prisao". A Sra. Escriva foi
orientada a utiliza-lo para melhor acompanhamento dos feitos de presos provisorios com o
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fim de evitar a extrapolacao do prazo de instrucao.

Os processos paralisados (pequeno numero) na serventia datam de
20.09.2011, ou seja, a partir do inicio da "Greve do Judiciario'.

A serventia tem cumprido o seu mister.

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL:

Conciliadora:
LARISSA CHRISTINA ALVES SOUZ

Secretaria: i

A

RAYANNE LAILA LOPES DA SILVA

Assistente Administrativo:
MARCOS HENRIQUE DA SILVA

Assistente de Juiz:

Servidores Cedido:

na fase final.

TAINA LOPES MAGALHAES

ADRIANA ALVES DE LIMA (PREF. DE ADELANDIA);
DANIELLE DA COSTA E SOUZA (PREF. DE ANICUNS);
JACKELINE BRUNO DE SOUSA (PREF. DE ADELANDIA);
DANIELLE DA COSTA E SOUZA (PREF. ANICUNS);
JACKELINE BRUNO DE SOUSA (PREF. DE ADELANDIA);
ITALO GABRIEL SILVA (PRO-CERRADO - PREF. DE ANICUNS);
ITALO GABRIEL SILVA (PRO-CERRADO - PREF. DE ANICUNS);
JULYESSE DIAS CAMARGOS (ESTAGIARIO VOLUNTARIO).

0 Juizado foi instalado legalmente e, fisicamente os trabalhos estavam

Foi realizada a redistribuicao, remessa e autuacao de todos os feitos
pela Divisao de Informatica do Tribunal de Justica. Os processos estavam separados em
Cartorio (de origem) para a remessa a nova Serventia.

GABINETE:

Importa considerarmos tambem que, no gabinete foram detectados
dezessete processos conclusos com prazo extrapolados (mais de cem dias), e, dentre eles, a
titulo de exemplo, citamos os seguintes:
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Protocolo Data Protocolo Data

200303383253 02/08/11 200701925269 02/08/11

200504169232 08/08/11 200805838150 08/08/11

200604478466 08/08/11

OBSERVAcAO GERAL:

A Comarca esta relativamente em ordem, haja vista as pendencias
encontradas na citada Escrivania de Familia, Sucessoes, Infancia e Juventude e 1 ° Civel.

Departamento de Orientacao e Correicao da Coordenadoria de

Fiscalizacao e Apoio As Comarcas , em Goiania, aos ezembro de 2011.

LUCIMAR A A PEREIRA
12 a Inspetora

ACHAD E S
14° Inspetor
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