
corregedoria

FIFE
geral da justiga
do estado de goias

Departamento de Correicao e Servigos de Apoio

Assessoria de Orientagao e Correigao

RELATORIO No 37/2012

Entre os dias 02 a 04 de maio de 2012 , por determinagdo da Excelentissima

Senhora Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, comparecemos

a Comarca de Luziania - GO, onde realizamos uma correicao geral extraordinaria na Vara da

Infancia e Juventude, tendo a relatar o seguinte:

JUIZADC) DA INFANCIA E JUVENTUDE

Endereco:

Edificio do Forum, sito na Av. Sarah Kubistcheck, Lt.7A/7B, Parque JK, Luziania/GO.

Telefone:

(61) 3622-9400

Juiz titular : Dr. Roberto Bueno Olinto Neto

off. u _ 'vane

Escriva Judiciario:

Alba Valeria V. Guimaraes (afastada compulsoriamente);

Leila Aparecida da Silva Matos (respondente)
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Escreventes:

Maria Lucia de Castro

Vanda da Silva Bruno

-> Estagiaria:

Kadja Mayara dos Santos

Cedido pela Prefeitura:

Linketynei Souza de Freitas

• A VO .^ ,terms da ^, 45. its e 2, da Consolidacao de Atos

Normativos)

Livro de remessa : no respectivo livro, constatamos a ausencia de Termo de Abertura e

rubrica em todas as folhas. Alem disco, observamos que tal documento a utilizado tanto para

remessa de processos para instancia superior, quanto para devolucao de cartas precatorias a

outras comarcas.

-+ Livro de controle de selo : tambem neste livro, detectamos a falta de Termo de Abertura

e rubrica em todas as folhas. Outrossim, foram encontrados selos de cor vermelha

inutilizados, sendo eles os de n°s 1220B000184, 1220B000197, 1220B000411,

1220B000417, 1220B000537, 1220B000587 e 1220B000831, cujos descartes nao foram

comunicados na Corregedoria-Geral de Justica.

Livro de carga aos Advogados : E utilizado o sistema de folhas soltas, no entanto,

observamos inumeras folhas sera o devido arquivamento em pasta AZ, conforme

determinacao legal. Ha apenas uma pasta corn escrituracao regular, porem verificamos as

seguintes cargas em aberto:

Processo I Data Processo Data

201200169594 26/01/12 201002994319 31/01/12

201200007420 19/01/12 201104170086 06/02/12

201103624703 06/02/12 201004316571 14/02/12

201100853248 29/02/12 200502552055 26/03/12
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Livro de carga ao Ministerio Publico: Como citado acima, este livro tam'bem e
a

utilizado o sistema de folhas soltas, entretanto, sem qualquer cuidado com os atos`

praticados, que nao estavam devidamente arquivados. Ha uma pasta com cargas recentes e

devidamente escriturado. Nao foram encontrados prazos extrapolados.

-> Livro de Deposito de Armas : nao existe livro proprio de controle das armas

apreendidas, tendo em vista que tais armas sao entregues diretamente para o depositario

publico. Porem, a referida serventia possui um arquivo/relacao dos objetos apreendidos.

/"

• DOS PROCESSOS:

Conforme relatorio obtido por meio do Sistema Controle da Corregedoria Geral da Justira

do Estado de Goias e do SPG, existem 1189 (um mil , cento e oitenta e nove) processos em

tramitacao na aludida serventia.

E importante frisar que ap6s o afastamento da Escriva, foi realizada uma forca tarefa

composta pelas Servidoras Leila, Maria Lucia e Lucia, esta ultima ex integrante da equipe Atualizar

desta Corregedoria, as quais levantaram e sanaram praticamente todas as irregularidades que

motivaram a instauracao do procedimento administrativo disciplinar.

• DASJUNTADAS:

As juntadas de peticoes interlocutorias veem sendo realizadas diariamente, mas mesmo

assim encontramos pendentes as seguintes:

Qte de petip3es Situagao dos Processos Data mais antiga

10 Carga a Equipe "l'ecnica 30/03/12

44 Conclusos 05/03/12

9 Carga ao Advogado 09/04/12

39 Carga ao Ministdrio Publico 28/03/12

Verificamos, ainda, 02 (duas) petiroes com data de recebimento em cartorio nos dias 17 e 18

de abril do corrente ano aguardando juntada, cujos processos encontravam-se na serventia.
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• DOS MENORES INTERNADOS:

MENOR COM PROCESSO

Cleiton Felix Guerra* LLA

ART INT. SENT "

Romulo Fedato dos Santos VAL 201200977356 157, § 2°, 11 18/01/12 1°/02/12

Jost Washington Siqueira Xavier LZA 201104661300 155 c/c 14,11 22/09/11 26/10/11

Gustavo Espindula de Souza LZA 201104206395 157, § 2°, I e 11

Roberto Carlos Lopes da Silva LZA 201200733406 157, § 2°, 11 c/c 14 03/11/11 30/11/11

Rodrigo do Nascimento Lima SAD 201103624703 157, § 3°, seg. parte 14/03/11 05/05/11

Valter Junio Sertanejo Pereira LZA 201103503175 18/11/11

Lucas Oliveira de Jesus NG 201200180970 157, § 2°, II 30/10/11 12/12/11

Guilherme William Fonseca da Silva NG 201200243425 157, § 2°,1 e 11 30/10/11 12/12/11

Igor Cardoso de Oliveira LZA 201200589356 157, § 2°, 11 11/12/11 17/01/12

Hudson dos Santos Alves LZA 201200599599 157, § 2°, 11 11/12/11 17/01/12

Maicon Kisley Portela da Silva LZA 201003134330 Internagao Sancllo 13/02/12

Guilherme Rian Tavares da Silva LZA 201003855762
201001950059 InternacAo Sane o

13/02/12

Willian Souza Silva SAD 201104518842 157, § 2°, I, 11 e V 30/08/11 11/08/11

Dhordan Fernando Macedo Frota SAD 201103624886 157, § 3°, Seg. Parte 14/03/11 05/05/11

Cicero Ramos da Silva LZA 201002967451 Internag o SancAo 08/03/12

Joao Paulo Soares Alves AL 201104993923 121, § 2°, IV 10/12/11 20/01/12

Edgar Soares da Silva AL 201104078443 157, § 2°, I e 11 11/08/11 22/09/11

Daniel Pereira dos Santos LZA 201200733074 157, § 2°, I e II 16/09/11 27/10/11

Brendo de Souza Campos LZA 201200740097 28 e 33 11.343/06 17/01/2012 29/02/12

Wadson Silva Vicentin CO 201200265887 157, § 2°, II c/c 14 10/12/11 23/01/12

Danilo Silva Belizario LZA 201201001670 121 c/c 14, 11 02/02/12 16/03/12

Willian Mateus de Oliveira Xavier LZA 201201002120 121 c/c 14, 11 02/02/12 16/03/12

Lucas Magalhaes Curado LZA 201201001999 121 c/c 14, II 02/02/12 16/03/12

Adriano Ferreira de Oliveira NG 201200686998 121, c/c 14 03/01/12 25/10/11

David Lucas de Almeida do
Nascimento

SAD 201200306745 157, § 2°, 1 e II 24/01/12 16/02/12

Alessandro da Silva Braga SAD 201200306850 157, § 2°, 1 e 11 24/01/12 16/02/12

Roniel Duarte Maia LZA 201201251359 157, § 2°, 1 e 11 19/02/12 30/03/12

Jorge Luiz Nascimento Abi Ali LZA 201200947597 157, caput 17/10/11 30/11/11

Jorge Pereira dos Santos SAD 201200822301 121, § 2°, III e IV 17/02/12 16/07/10

Charles Blonsons Teixeira da Silva SAD 201200686769 157, § 2°, II c/c 14 22/02/12 1°/09/08

Rua 10, N" 150, 111 andar, St. Oeste, Goiania - GO - CEP 74.120-020-- Fone: (62) 3216-2648 /Fax: (62) 3216-2662 - www.tjgo jus.br 4



MENOR COM I PROCESSO ART

Clayton Roriz Bueno* LZA 201104109063 1 157, § 2°, I e 11

Bruno Santos Guimarftes* CO 201104288138 157, § 2°, 1

* Bruno Santos Guimaraes esta cumprindo medida socioeducativa de internacao em tres
processos : 201104288138, 201104347479 e 201200843759 ;

* Clayton Roriz Bueno esta internado provisoriamente nos autos no 201105092847;

* Cleiton Felix Guerra esta preso pela la Vara Criminal autos no 201101544257;

* Felipe Morais Rodrigues foi apreendido em Cristalina . Of. 232-CASE informa que esta
ocupando a vaga de Valparaiso.

Analisando os processos dos menores acima relacionados, encontramos pendentes de
movimentacao os seguintes:

Processo
-REP

Kn_

201201336443 Os autos foram encontrados no escaninho "com vistas ao Defensor", sendo que observamos
que a Defensora jA havia sido intimada para audiencia designada para o dia 16.05.2012 , desde o
dia 26 . 04.2012 , enquanto que o Ministerio Ptiblico ndo havia sido intimado. Certo 6 que o
processo foi guardado sem a devida movimentardo.

201104611300 Idem informagao anterior.

201201060227 0 MM. Juiz determinou que a escrivania certificasse a respeito do cumprimento da medida
provisOria de internacdo do menor infrator , o que foi feito em 19.04 .2012 pela servidora Maria
Lucia . No SPG, o andamento consta como "Ag. Cadastramento" (segundo a servidora no
Sistema do CNJ) e como sub-item , como "concluso". 0 processo encontrava-se na serventia,
quando deveria ter sido remetido ao gabinete dentro da urgencia do procedimento.

Outrossim, existem feitos aguardando providencias da escrivania, sao eles:

--+ Para Expedir Oficio:

Processo

201201060324

201200306850

Desde

25/04/12

25/04/12

Processo

201200947597

Desde

25/04/12

- Expedir Guia de Execucso, Certificar cumprimento de carta precatoria e vistas ao
MP:

Processo

201102819152

Desde

25/04/12

Ja no processo de protocolo no 201201025880, verificamos que em 19.04.12, o MM. Juiz da
Comarca de Cristalina determinou que os autos aguardassem em cart6rio ate 03.02.2012, no
entanto, o prazo da referida decisao transcorreu "in albis ", caso em que seria realizada a
desinternacao compuls6ria do menor. Acontece que em 02.05.2012, encontramos o processo sem
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idencia, ou seja, no havia lido oficiado ao CASE ou a Comarca de Cristalina. 4 F
d Maria Lucia pars as devidas providencias, corn recomendaqao`cqualquer prov

aprocesso foi entregue a serve or

urgencia.

outras irregularidades impontuais, as quais dependiam de impulso da escrivania,
Detectamos

vejamos T

processo

2001001420734 0 despacho
de fls. 120, da ]aura do Dr. Roberto Bueno Olinto Neto e datado de 08.03.1 ,

nao foi assinado . Ribeiro dos SantosFi

201100502739

2007044470040

201201366148

201104696295

Ainda:

201200222630

200800008752

201200010722

201200332401

201102028953

201003261706

Em 06.10.11 foi prolatada a sentenga aplicando ao menor Keven Costner
medida de internagao por prazo indeterminado. Determinou o encaminhamento de imediato

do da lnfancia e Juventude de Goiania, onde oizaJu enso 201101644294)da guia de execugao provis6ria para o
menor cumpria outra medida de internagao (autos em ap.

Enoneamente foi expedido carta u ao mais Mere (telefone, fax, e-mail)nicacEde omu
m

Goiania e mandado a a gegenitora g
do Juizado da Infancia e Juventude de Goiania, o menor foi desinternado e voltou a

encontra-se em Brasilia/DF.did e aamaiorja atingiu atdelinguir. Atualmen e,

Trata-se de agao de Destituigao do Patrio Pod otocoliz do por Walbe^liz da Silva Rezende
de adogao da menor Natalia da Silva Paiva, pr

em 25.08.11, enquanto que o correto
seria a sua autuagao em apartado. 0 e erro s6 no o causou

maiores
prejuizos haja vista que ap6s sanado e o tramite regular do p

psicossocial da Requerente nao aconselhou a adogao. Jumada de Interlocut6ria".

0 processo foi autuado em 18.04.12 e en eti o no OOls encontrava-se em cart6rio desde
Consultad0 o SPG, verificamos que a p g
17.04.12. Salientamos ainda, que o processo no havia sido conclusos para apreciagao

inicial

do MM. Juiz.
Tamb6m encontrado na fase "Ag. Juntada de Interlocut6ria", enquanto que no SPG consta

que a petigao n° 008 foi recebida em cart6rio em 18 .04.12. Ate a data da realizagao dos

trabalhos nao havia sido juntada aos autos.

de O juiz da serventia determinou que os responsaveis pelo
menor fossem intimados para juntarem aos autos o

ntanto

processo aguardando expedigao de

mandado.

Processo aguardando devolugao de

mandado.

processo aguardando devolugao de

mandado.
eprocesso aguardando devolugao d

mandado.

processo aguardando devolugao de

AR.

documento de identidade
roocesso esta oparado eaguardando adesde 03/04/12 o o processo

expedigao do documento.

Os autos tamb6m estao parados aguardando intimagao
das partes acerca da sentenga integrativa, isso desde

14/12/2011.

O presente feito encontra-se nessa fase, pordm, ja foi

juntado o respectivo mandado.

O presente feito encontra-se nessa fase , pordm, ja foi

juntado o respectivo mandado.

O presente feito encontra-se nessa fase, porem, ja foram

juntados os respectivos mandados.

O presente feito encontra-se nessa fase , porem, ja foi

devolvido e juntado aos autos a Carta a AR de intimadao.
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201002006001,
201001980497 e
200901178149

Processor suspensos aguardando Busca

e Apreensao

As presentee medidas encontram-se suspensas errA;i'azaQ,
do nao cumprimento dos mandados de intericaa

provis6ria. Pondera-se que nao ha nos autos.
determinacao de busca e apreensao, mas sim de

internagao.

Em outros casos, percebemos que alguns feitos se encontravam

equivocados, sao eles:

MwIl
201100242800

201002504028

201104284760

201200668221

201201072608

200790469162

r

ss

em localizadores

Encontra-se na fare de "Exp. Mandado", quando na verdade deveria se encontrar na fase "Cls.

Remetido"
"Exp. Mandado", quando na verdade deveria se encontrar na fase

Encontra-se na fase de
Mandado""D .ev. se "

Encontra-se na fase "Dev. Mandado", quando na verdade deveria se encontrar na faExp.

Mandado".
Encontra se na fase "Dev. Mandado", quando na verdade deveria se encontrar na fase "Exp.

Mandado".
Encontra-se na fase "Dev. AR", quando na verdade deveria se encontrar na fase "Exp.

Outros".
rdade deveria se encontrar na fase "Resp.

Encona-sena fase "Dev. AR", quando na vetr
.Solicitacao".

Situa ao

Em outros, haviam pendencias ou erros por parte da escrivania, senao vejamos:

201102850017

201104568203

201200600627 e
201101989810

Situacao

Consta
uma certidao de recebimento nos referidos autos sem a assinatura da escriva ou

escrevente competence.
desde 23/04/12, somente aguardando a assinatura de documento

Processo parado na serventia
(Mandado de Busca e Apreensao).iJl zuope

Nos presentes feitos existem Termos de Guarda Provis6ria assinados pelo Juiz, contudo, tal

documento esta solto nos autos sem a devida providencia da serventia.

Por conseguinte, detectamos que alguns processor encontram-se parados na escrivania

aguardando a remessa para as respectivas autoridades. A exemplo podemos citar os processor de n°s

201001906173, 200904312636, 201200911126, 201200911088 e 201002160477, que est o na fase

"Vista ao MP", no entanto, grande parte das demandas se encontram nessa fase desde 20/04/2012.

Da mesma maneira os processos de n°s 201101988260, 201002413170, 201200668140,

201201488740 e 201201491740 exemplificam os processos que estao na escrivania na fase "Cis.

Remetidos" e os de n°s 201102983742, 201200128480, 201104931960, 2012011
45532

201102068769 estao parados na serventia ha pouco mais de 10 dias na fase "Vista Adv./Defens.".
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Ao final , mister se faz ponderar que grande parte das providencias pendentes dizem r

a expedicao de documentos (mandados de todos os tipos). Entre outros processos que estava)K naA
A-w 'r

fase "AGUARDANDO PROVIDENCIA DA ESCRIVANIA", detectou-se casos em que a_-

providencia a ser adotada era a conclusao dos autos . A titulo de exemplo , citem-se os autos n°

9400618190 e 200603974176 que aguardavam conclusao desde 29/12/2010 e 16/06/2010,

respectivamente.

• PROGRAMA ATUALIZAR

0 Programa Atualizar preve, na fase de prepararao do ambiente, que um inventario de todo

acervo da unidade judiciaria deveria ser levantado e confrontado com a relacao de processos em

tramitacao informada pelo SPG. Havendo casos de processos que eventualmente nao fossem

localizados fisicamente, deveriam ter a sua real situacao identificada no SPG, ou Distribuidor, ou

Arquivo.

0 Programa foi implantado na serventia, porem, segundo os servidores, a Escriva Alba nao o

utilizava, tendo, inclusive, retirado os localizadores. Apos o seu afastamento, a respondente, Sta.

Leila, reimplantou o programa. A par disto, constatamos que ainda ha alguns casos em que os

localizadores nao correspondem com a atual fase do processos.

Nos demais aspectos, o Programa esta correto, observando-se ainda o "layout" funcional.

0 0-010,0000",-IM P NOW0-40 W$w

A escrivania conta com equipamentos modernos para realizacao dos trabalhos. E bem

organizada e, aparentemente, possui armarios suficientes para acomodacao de todo acervo

processual.

• GABINETE DO JU1Z

Funcionario lotados no gabinete:

Luiz Felipe Perdigao de Castro (Assistente de Juiz de Direito);

Vanessa Santana do Carmo (Assistente Administrativo);

Ligia Graziele Caixeta Braz (Secretaria do Juizado da Infancia e Juventude);
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Philipe Viana Guimaraes (Estagiario - IEL).

No gabinete da Vara da Infancia e Juventude nao foram detectadas irregularidades.

Pelo contrario, realizamos a contagem e analise de todos processos conclusos, os quais,

diga-se de passagem, correspondem com a estatistica fornecida pelo Sistema de Primeiro Grau

(relatorio SPG).

CONCLUSOES/SUGESTOES

- E necessario destacar que a comarca de Luziania a Polo Regional de atendimento e

internacao de menores infratores, contendo um Centro de Atendimento Socioeducativo,

o qual acolhe menores oriundos de diversas cidades proxima a comarca. Os processos

de infancia e juventude tem prerrogativa constitucional de absoluta prioridade, o que

exige uma tramitarao celere e eficiente de seus procedimentos.

- Nao obstante a forca tarefa, vislumbra-se que ainda ha algumas providencias da

escrivania alem do prazo.

- Neste contexto, orientamos a respondente quanto a importancia da utilizadao diaria

dos relatorios gerenciais e estatisticos de sua escrivania e, ainda, a necessidade de

gerenciar as atividades dos servidores, priorizando aqueles processos que envolvem

menores internados ou em situarao de risco e, por fim, aqueles cuja a fase requer

urgencia ou com grande demanda.

- Orientamos todos os responsaveis por escrivania/secretaria sobre a necessidade da

pratica de atos ordinatorios, observando a urgencia do procedimento.

- Constatamos que o sistema de Decisoes Monocraticas - SDM, esta sendo usado

normalmente nesta comarca.

- Finalmente , convem salientar que durante os trabalhos , o MM. Juiz de Direito, Dr.

Roberto , se antecipou e nos entregou copias de varios processos , que foram utilizadas

para instruir 02 (duas) novas representacoes contra a Servidora Alba Valeria V.
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Guimaraes. Outrossim, importante se faz ponderar que deixamos de menciona-las no

presente relatorio em virtude da seguranca juridica resguardada nos presentes autos,

pois um dos nossos objetivos a nao dar margem a instauracao de procedimentos em

duplicidade. Entretanto, anexamos as referidas copias ao presente relatorio a titulo de

ilustracao.

ASSESSORIA DE ORIENTAcAO E CORREIcAO DA CORREGEDORIA GERAL DA

JUSTIcA DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania , aos Sete dias do mes de maio do ano de dois

mil e doze (07.05 .2012).

Ossas Machado dps-.Rkis
1

Os! s
Correicional

Fabiana Lelis Ribeiro
23a Assessora Correicional

0 \G /^ n

Paulo Gouthier Neto
22° Assessor Correicional
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