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RELATORIO No 36 / 2012

Expediente n° 4038631/2012

No periodo compreendido de 02 a 04 de maio de 2012, por determinacao da

Excelentissima Senhora Corregedora-Geral da Justica, Desembargadora Beatriz Figueiredo

Franco , comparecemos a Comarca de Aguas Lindas de Goias - GO, onde realizamos uma

Correicao Geral Extraordinaria na Vara de Familia , Sucessoes Infancia e Juventude

constatando-se o seguinte:

Endereco do Forum : Qd.25, Lt.1, Jardim Querencia, Aguas Lindas de Goias.

Telefone : (61) 3618-3170

ESCR: ?ANIA FAIN. S011' INF -E

Juiza Substituta: De. Joyre Cunha Sobrinho

Servidores lotados na Serventia:

Escriva : Miralda Batista de Moraes ( Mat. 5079225)

Escrevente: Antonina Barreto Fonseca

Escrevente: Luciene Fernandes

Escrevente: Cristiane Jordao de Melo Franco

Escrevente: Hilario Halberstatt

Escrevente: Caroline Ramos Paixao e Silva

Escrevente: Valquiria Rosa Dantas

Estagiaria: Suzane Oliveira de Almeida
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Cedido pela Prefeitura: Reginaldo Jose da Silva

Cedida pela Prefeitura: Soraya Batista Silva de Castro

Jovem Cidadao: Layane Alves de Lima

Jovem Cidadao: Gustavo Silva de Oliveira

Jovem Cidadao: Thays Alves Nunes

Pro-Jovem: Ana Kelly Moura Araujo

Pro-Jovem: Thays Robertona Silva

Servidores lotados no Gabinete:

Assistente Juridico: Deise Monica Scopel Carneiro

Assistente Administrativo: Ana Gabriela da Rocha Ramos

Auxiliar: Maria Luiza Ferreira Bernardo

Observagoes Preambulares:

01 - Constatamos em diversos processos que foram efetuados despachos com fins protelatorios,

como por exemplo abertura de novas escrivanias, ou mesmo devolucao do processo a escrivania

por motivo de promocao, conforme copia de Despacho em anexo. Tal pratica 6 vedada segundo

artigo 148 f, da Consolidacao do Atos Normativos;

02 - Os processos de numero 9800884726, 9701362284, 9800216634, encontrados da Busca

Avancada do Sistema Controle, embora constando data de Autuacao, ao analisarmos fisicamente

percebemos que nao foram autuados;

Entao, em conversa com a escriva, Miralda, ela nos informou que achou que nao havia

necessidade de autua-los quando vieram da comarca de Luziania, posto que por se tratar de
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varios processor apensados, autuou apenas dois outros. Em virtude desta irregularidade, a

orientamos a entrar em contato com o SPG, e ali, informou o ocorrido, tendo sido orientada a

registrar o BO que gerou o no 35363 e esta no aguardo do devido deslinde da questao;

03 - Fomos informados pelo secretario do Foro, Eduardo Veras Azevedo, que fora instaurado

urn procedimento administrativo contra a escriva, Miralda. E, analisando fisicamente o mesmo,

verificamos que trata-se de representacao aforada em virtude de servico prestado ao

jurisdicionado com desatencao e indelicadeza. 0 processo esta aguardando audiencia designada

para o dia 08/05/2012;

04 - Constatamos, "in loco", que alguns servidores (escreventes) lotados nesta serventia, sao

desidiosos no cumprimento de seu mister. Comprovando isso, verificamos no processo

201101849015 (Adjudicacao Compulsoria) que fora expedido mandado de Citacao ao proprio

requerente, Marcio Matos Lima e outros, cuja matricula do servidor e 4502442, e, nesta

matricula, tambem no processo 201200508631 (Carta Precatoria oriunda de Brasilia para citacao

nesta Comarca de Aguas Lindas, cujo endereco e mesmo desta cidade. Sendo assim, o servidor

deveria expedir carta de citacao e expediu nova carta precatoria com o endereco desta cidade).

Nesse sentido, ligamos na Corregedoria para descobrirmos de qual servidor e a matricula citada.

Entao no SPG, a colega, Yara, nos informou que e da servidora Valquiria Rosa Dantas, lotada

nesta serventia. Verificamos outros processos em situacoes similares, ou seja, falta de zelo no

trabalho;

05 - Consultando no Sistema Controle, da Corregedoria, detectamos que o processo de no

200601808031, estava na fase aguardando intimacao desde 23/02/2010. E nao o encontramos

nesta fase para analise fisica. Entao, a escriva descobriu que fora remetido ao arquivo, apenas

fisicamente, e neste dia 03/05/2012, a mesma vai remete-lo a arquivo no SPG. E, ao conferirmos

a matricula do servidor que agiu, tambem sem zelo, descobrimos que 6 da escrevente, Elayne

Suely Santos de Sousa, hoje lotada na serventia de Execuroes Penais desta Comarca;

06 - Por informacoes prestadas pela escriva, Miralda, nos foi informado que a magistrada

respondente da serventia Dra. Joyre, determinou, verbalmente, que os processos sujeitos a serem

conclusos somente sejam encaminhados ao seu gabinete nas sextas-feiras, ficando os mesmos

nos escaninhos com a fase "aguardando nomeacao de juiz titular", e, tambem, o dia de serem
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remetidos a conclusao. A servidora foi orientada a proceder a imediata conclusao dos processos

na medida em que se tornarem aptos a tal procedimento, conforme normatizado pela CAN.

t

Diante destes fatos, ressaltamos que falta comprometimento de alguns servidores

efetivos para o exercicio do mister de cada qual;

07 - Fomos informados que a servidora Luciene de Sousa Silva Fernandes, nao trabalha nem

quinta, nem sexta feira porque faz estagio em Faculdade do Novo Gama, e, pudemos presenciar

tal fato que ocorrera durante a inspecao;

08 - De igual forma, nos foi repassado que a escrevente Valquiria Rosa Dantas, falta muito ao

trabalho, e, verificando junto a Secretaria do Foro, detectamos inumeros e recorrentes atestados

medicos aptos ajustificar suas faltas.

Condicoes Materiais da Serventia:

A Escrivania de Familia, Sucessoes, da Infancia e Juventude e la Civel encontra-

se localizada no predio do Forum de Aguas Lindas de Goias e conta com espaco satisfatorio

para a acomodacao do acervo da serventia. Fora separada fisicamente, em uma sala a Escrivania

de Familia e Sucessoes e la Civel e noutra a Escrivania de Infancia e Juventude, que fica em

frente. Observamos que esta sala onde funciona a Infancia e Juventude, no dia 03 de maio

passado, nao fora aberta no periodo matutino. Entao, indagada, a escriva, Miralda, nos noticiou

que nao fora aberta em virtude de falta de servidor.

Diante deste fato, entramos em contato com o Diretor do Foro, Dr. Luis Flavio

Cunha Navarro que nos afirmou desconhecer tal fato, quando, entao determinou ao Secretario

do Foro que fizesse relotacao de um servidor para trabalhar no periodo vespertino, ja que todos

fazem horario corrido (sete horas)

DOS LIVROS
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Nos termos do Art. 45, Consolidacao dos Atos Normativos, a Serventia nao

cumpre o estatuido na Consolidacao, visto que nao utiliza o livro de registro de termo de

audiencia no modelo de folhas soltas, como tambem o livro de remessa ao Tribunal.

0 livro de carga a advogados e feito de forma incorreta , isto porque no ato do

devolvimento do processo a serventia nao ocorre o registro da descarga no respectivo livro,

havendo apenas a confirmarao no sistema SPG. Nao constatou-se o devido encadernamento dos

livros ao completarern 200 (duzentas) folhas no livro de folhas soltas.

A escriva foi orientada a abrir livro de termo de audiencia, visto que nao

constatou sua existencia. Orientou-se tambem que ocorra o devido encadernamento dos livros de

termo de audiencias e carga ao advogado ao completar 200 (duzentas) folhas, devendo ainda no

momento da devolucao do processo a escrivania ser certificado no respectivo livro de carga.

Constatamos no livro de carga de Advogados , bern como na busca avancada do

SPG que foram encontradas cargas fora do prazo, conforme elencado abaixo:

PROCESSOS COM CARGA AO ADVOGADO FORA DO PRAZO

PROCESSO NOME DO ADVOGADO NATUREZA DATA
DA

CARGA

199902503315 Lucia D Barreira Bessa Martins, OAB/DF n° Alimentos 03/02/10

8185

201003454610 Aloizio Ney de Magalhaes Ayres, OAB/GO Busca e apreensao pelo 23/11/10

6952 Dec-Lei 911-69

201000023391 Carla Cristina Monteiro Liberato, OAB/DF Execucao de Sentenca 23/11/10

27390

200701165604 Rodrigo Cesar de Oliveira Ramalho, OAB/DF Execucao 09/12/10

17023

200902258260 Florisvaldo Teixeira de Souza Filho, OAB/DF Indenizacao 26/05/11

26839

200902258448 Florisvaldo Teixeira de Souza Filho, OAB/DF Rescisao Contratual 26/05/11
26839

200503972031 Cesar Roberto Borges, OAB/GO 20930 Inventario 11/07/11

201101573970 Cesar Roberto Borges, OAB/GO 20930 Divorcio Consensual 12/07/11

200801528926 Cesar Roberto Borges, OAB/GO 20930 Execucao de pensao 19/07/11
alimenticia

201102445252 Cesar Roberto Borges, OAB/GO 20930 Usucapiao 19/07/11

200904041489 Thiago Aguiar Peixoto, OAG/GO 29861 Busca e apreensao pelo 20/07/11
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Dec-Lei 911/69

200802265221 Nilton da Silva, OAB/GO 20729 Execugao de Pensao
Alimenticia

28/07/11

20 1 00 1 646740 Marco Antonio Barion, OAB/DF 21860 Reintegracao de Posse 16/09/11

200802905387 Gilberto de Sousa Prates, OAB/DF 5687 Reconhecimento de
sociedade de fato

09/12/11

200903528007 Eduardo Bittencourt Barreiros, OAB/GO
22314

Cobranca 09/02/12

201100563762 Kleber de Oliveira Coelho, OAB/GO 29710 Cancelamento de pensao
alimenticia

14/02/08

200902712734 Gilberto Amado da Silva, OAB/DF 1590-A Demarcacao 14/02/12

200902099935 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Adogao 16/02/12

201104290183 Divine, Jose Santos, OAB/GO 30244 Inventario 17/02/12

200900455564 Aloizio Ney de Magalhaes Ayres, OAB
6952/GO

Busca e apreensao pelo
dec-lei 911/69

07/03/12

201103838509 Jose Orisvaldo Brito da Silva, OAB/GO 28653 Reparacao de Danos 08/03/12

200700624702 Cesar Roberto Borges, OAB/GO 20930 Execugao de Pensao
alimenticia

14/03/12

200402870462 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Execugao de Pensao
alimenticia

15/03/12

200904674015 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Alimentos 19/03/12

20 1 1 03 344662 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Alimentos 19/03/12

201103880807 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Alimentos 19/03/12

200904004907 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Alimentos 19/03/12

2010010566680 Marcio Umberto Pereira, OAB/GO 18994A Alimentos provisionais 19/03/12

201200446881 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Alvara Judicial 19/03/12

200701375846 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Alvara judicial 19/03/12

201101840069 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Cancelamento de pensao
alimenticia

19/03/12

201200469563 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Declaratoria 19/03/12

20 1 1 02928709 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Declaratoria 19/03/12

201004398349 Cesar Roberto Borges, OAB/GO 20930 Divorcio Consensual 19/02/12

201100162415 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Divorcio Litigioso 19/03/12

200903540210 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Divorcio Litigioso 19/03/12

201200436363 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Divorcio Litigioso 19/03/12

201200869154 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Execugao de Pensao
Alimenticia

19/03/12

200904575963 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Guarda e responsabilidade 19/03/12

201001054835 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Guarda e responsabilidade 19/03/12
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201200173621 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Interdicao (curatela de
interditos)

19/03/12

201104730353 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Interdicao (curatela de
interditos)

19/03/12

201000651244 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Inventario 19/03/12

201003828129 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Investigacao de
paternidade

19/03/12

201100841827 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Reconhecimento de
sociedade de fato

19/03/12

201004290343 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Reconhecimento de
sociedade de fato

19/03/12

200802855207 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Reconhecimento de
sociedade de fato

19/03/12

200902187729 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Reconhecimento de
sociedade de fato

19/03/12

201101573729 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Reconhecimento de
sociedade de fato

19/03/12

201100912287 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Reconhecimento de
sociedade de fato

19/03/12

200703565464 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Reconhecimento de
sociedade de fato

19/03/12

201003724137 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Regulamentacao de
visitas

19/03/12

201200232229 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Revisional de alimentos 19/03/12

200902087716 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Separacao litigiosa 19/03/12

201200690022 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Usucapiao 19/03/12

200003482434 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Inventario 19/03/12

200003445903 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Investigacao de
paternidade

19/03/12

200601815143 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Reconhecimento de
sociedade de fato

19/03/12

200602151290 Marcio Umberto Pereira, OAB/GO 18994 Reintegracao de posse 10/03/12

200003439784 Luiz Honorato de Santana, OAB/GO 17500 Separacao litigiosa 19/03/12

200803847402 Cesar Roberto Borges, OAB/GO 20930 Inventario 21/03/12

A Sra. Escriva recebeu copia da relacao dos processos acima mencionados e foi

devidamente orientada a promover a intimacao dos advogados citados na tabela supra para que

devolvam os processos que estiverem em seu poder, corn prazo de carga excedente. Na hipotese

da nao devolucao, o juiz podera determinar a busca e apreensao dos autos nos termos da
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legislacao vigente. E durante esta inspecao, a escriva ja comecou a expedir as citadas

intimacoes.

Constatamos no livro de carga ao Ministerio Publico , bern corno na busca

avancada do SPG que foi encontrada carga fora do prazo o seguinte processo:

PROCESSOS COM CARGA AO MINISTERIO PUBLICO FORA DO PRAZO

No PROCESSO DATA DA CARGA NATUREZA

200503939310 06/03/12 Investigacao de
patemidade

Constatamos a existencia de 236 (duzentos e trinta e leis) processos aguardando

audiencia, sendo que a primeira foi designada para o dia 09/05/2012, as 14:00 horas, processo

no 201201439587, e a t ltima para o dia 17/07/2012, as 16:45 horas, processo no

201200309434.

Processos em tramitagao: 5247

Este quantitativo foi extraido do Relatorio Inventario dos Processos junto ao SPG

- Busca Avancada atraves do Sistema Controle da Corregedoria Geral da Justica do Estado de

Goias, do dia 02/05/2012 no perfodo da correicao.

Aguardando Providencia da Escrivania : 961 processos

Constatamos quando da correicao, no dia 02/05/2012 que varios processos

estavam com a fase "Aguardando Providencia da Escrivania".

Nos ten-nos do art. 145A, § 2°, segunda parte, da Consolidacao dos Atos

Normativos da Corregedoria-Geral da Justica, apresenta-se com evidente excesso de prazo nessa

fase os processos: 200303162273, 200604360333, 200604360392, 200802761270, com excesso

de prazo extrapolado a mais de 1000 (mil) dias.
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Ao fazermos a verificacao "in loco" dos processos nada pudemos constatar, isto

porque nao foi possivel localizar nenhurn processo corn grande excesso de prazo, uma vez que

nao constavarn localizador e nenhurn servidor da escrivania pode localiza-los.

Autos Conclusos ao Juiz: 1351

Nos termos do art. 145A, § 2°, primeira parte da Consolidacao dos Atos

Normativos da Corregedoria -Geral da Justica, apresenta-se corn evidente excesso de prazo (mais

de sessenta dias) nessa fase os processos : 201102856368, 201105083211, 201200081387,

20120072986, 201002708731, 201200237182, 20103637692, 201004081710, 201100697742,

20100155520,201000084960,201001032939,200504112320, 201200145725,201200218757,

200503870948, 201200303622, 201200310238, 200904382448, 200904382448,

200900242110,201104780393,200402903174,201200571198,201200558221.

Nos termos do art. 148G, da Consolidacao dos Atos Normativos da Corregedoria-

Geral da Justica, apresenta-se corn evidente excesso de prazo (mais de cern dias) nessa fase 27

processos, sendo eles: 200603946288, 201001529450, 200900207625, 200704922970,

200602515348, 200801545409, 200700436582, 009501133966, 008900358154,

200900106195, 201100198991, 200504033799, 200701192296, 200905228353,

200402854955, 200901834810, 201001733970, 201104572294, 201104572197,

201104571956, 201104601260, 201001298980, 201104338534, 201104810071,

201104727352,201002969225,200703507839.

Alguns processos estao registrados no SPG como "Conclusos ao Juiz", no

entanto em inspecao no local nao foram encontrados, sao eles: 201101613003, 08500088400,

009801956020, 200701822966. Entao, orientamos a escriva a fazer a conclusao diaria quando o

feito estiver apto, porquanto nao mais existe a fase aguardando conclusao, e, andamentando

estes processos noutra fase, geraria uma situacao inveridica.

Aguardando Decurso de Prazo: 275 processos
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Orientamos a Sra. Escriva a atualizar o andamento dos seguintes processos n°

201104815898 e 201104464114, que se encontra na referida fase, uma vez que sem motivo

aparente encontra-se paralisado a mais de 70 dias, evidenciando excesso de prazo.

Aguardando Devolucao de Mandado : 307 processos

Durante a inspecao na serventia, constatamos que 10 processos nessa fase nao

constavam localizadores ou nao foram encontrados nas respectivas prateleiras, sendo eles:

200902769450, 201100616726, 200803512877, 201004427721, 201003446269,

200202842988, 201103868637, 201100890461, 200805977494, 201001251800. Orientamos a

Sra. Escriva que procedesse uma busca mais apurada deste autos a fim de sanar tal

irregularidade.

Verificou-se tambem que 3 processos nessa fase encontravarn -se com prazo
extrapolado a mais de 60 dias , sao eles: 201105074522, 201104702015, 201200143536.

Aguardando Publicacao de Edital : 11 processos

A Sra. EscrivA foi orientada a rever a publicacao de edital dos processos com
prazo excedido a mais de 100 dias, sendo eles : 200703433037 e 200903960464.

Verificou- se que existem 05 (cinco) processos cujo prazo para movimentacao
excede os 100 dias, contudo, os mesmos nao foram encontrados nos devidos localizadores. Sao

eles: 201003707950, 200902198402, 200801971530, 200903667406 e 201000684525.

CONCLUSAO E SUGESTOES:

Importa-nos salientar que a Correicao realizada, ocorreu em atendimento a solicitacao do

Mm' Juiz de Direito e Diretor do Foro, Dr Luis Flavio Cunha Navarro que reclamou da

dificuldade de localizacao de alguns processos e tambem desaparecimento de outros.
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Pois bern, conforme afirmado alhures, realmente assiste razao a suscitada reclamacao do

Magistrado, haja vista que constatamos, "in loco" que a organizarao feita quando da visita do

Programa Atualizar, que colocaram localizadores fisicos nos escaninhos e andamentaram os

processos e os acondicionou nas devidas fases fisicas, nao foi seguida pela serventia. Entao,

conclui-se que a mesma nao vem cumprindo, regularmente, as inovacoes trazidas pelo Programa

Atualizar. E, com relacao a aplicacao dos atos ordinatorios, a escriva nos informou que vem

buscando cumpri-lo, e, fisicamente, pudemos notar que comecam a realmente cumprir o

Provimento 05 desta Corregedoria. E, como alguns servidores nao tinham posse dele, durante a

Correicao, imprimimos e repassamos, sempre orientando o devido cumprimento para o

desiderato de evitar conclusao de processo que nao demande a necessidade de despacho de

cunho decisorio.

No inicio da Correicao, solicitamos ao Diretor do Foro que realizassemos uma reuniao

com os servidores da Vara de Familia, e assim ocorreu em seu gabinete. Durante a reuniao, ele

chegou a afirmar que aquela escrivania era a pior do Forum de Aguas Lindas, e chamou a

atencao de alguns servidores.

Durante a Correicao, colocamo-nos ao dispor para orientar e dirimir as duvidas

suscitadas. Neste aspecto, sugerimos a escriva que organize a serventia nos moldes elencados

pelo Grupo Atualizar, praticando o Provimento 05, e, tambem efetuar rodizio diario das praticas

cartorarias de forma a fazer escala semanal. Ex.: na segunda-feira o servidor tal ira expedir, ja o

outro, vai certificar, e assim, sucessivamente, de forma que nenhuma fase fique paralisada em

demasiado prazo. A escriva, Miralda, comprometeu-se conosco que assim agira.

Sugerimos, tambem, para a mesma imprimir o relatorio gerencial do SPG, a cada mes

para aferir o quantitativo de dias em que os processos estao estagnados em cada fase, momento

em que ela nos reclamou que ninguem nunca a tinha informado sobre isso. Logo, a orientamos a

entrar em contato com SPG para ter acesso ao respectivo relatorio. E, durante a correicao ela ja

conseguiu imprimi-lo, e ja esta providenciando a resolucao das pendencias.

Para finalizarmos o nosso mister, nos reunimos corn todos os servidores na sala da

escrivania, justamente para comentarmos as constatadas irregularidades e exortarmos os colegas

a mudar a realidade daquela Vara, ate porque ali tramitam tambem os feitos atinentes a Familia,
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natureza bern peculiar. Tentamos otimiza-los ao maximo para este desiderato, e ao indagarmos

se esta mudanca poderia ocorrer, o sim foi unissono.

Assim, sugerimos que sejam aguardados, ao menos, tres meses para que possam ser

implementadas as mudancas necessarias. E, acaso isto nao ocorra, sendo do entendimento do

douto Diretor do Foro, seria oportuna a instauracao de procedimento administrativo contra

aqueles servidores desidiosos e desobedientes.

Oportuna, ainda, seria a visita do pessoal do Recursos Humanos deste Tribunal de

Justica aquela Comarca, pois pudemos constatar uma certa resistencia da maioria dos servidores

de Aguas Lindas, inclusive sendo, alguns, ate hostis.

ASSESSORIA DE ORIENTACAO E CORREICAO DA CORREGEDORIA-

GERAL DA JUSTI(A DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 08 dias do mes de maio

do ano de 2012.

LUCIMAR BATISTA PEREIRA
128 Assessora Correicional

RA EL FERREIRA COSTA
17° Assessor Correicional

6-M z z

A B OMBATTI
25° Assessor Correicional
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