
corregedoria
geral da justica
do estado de goias

De artamento de Correicao e Servigos de Apoio

As essoria de Orientagao e Correigiio

RELATORIO No 82/2012

Em atencao ao Desp cho no 2.981/2012, de folha 31, comparecemos a comarca

..► de Rialma - GO, aos 05 e 06 de sete bro de 2012, onde realizamos correigAo com o objetivo de

apurar os fato noticiados nestes autos a relatamos o seguinte:

A finalidade da corre cao foi a de verificar a corregao dos valores de locomog6es

pagos aos merinhos daquela comarca.

Antes, porem, faz-se embrar que os sistemas informatizados deste Tribunal geram

guias de recolhimento com valores orrespondentes aos fixados nas Tabelas n° I a XIX do

Regimento de Custas e Emolumentos este Estado. Sendo assim, buscou-se levantar situaroes onde

o mapa mensal de diligencias da omarca pudesse divergir ao que realmente se apurou,

individualmente, em cads processo.

Ressalte-se que todos os processos com "mandados pagos" e expedidos a partir de

janeiro/2012 foram analisados, bem omo, por amostragem, os processos com "mandados da

assistencia judiciaria", tambem expedi os a partir de janeiro/2012.

De piano, adiantam s. Nao foram detectadas incongruencias entre o que foi

realizado pelos oficiais nos processos e o que foi informado pela contadora no mapa remetido a

Diretoria Financeira. Portanto, nao h que se falar em liberagdo de valores correspondentes a

diligencias pagas, mas nao realizadas, a favor de nenhum meireinho. Pelo que se apurou, o mapa

mensal continha o valor correspondent ao numero de diligencias efetivamente cumpridas por cads

oficial, em cada mandado.

Destacamos que apresentamos ao senhor Alisson No Dias (oficial supostamente

prejudicado) o documento de folhas 0/28, de modo que confirmasse os seus afastamentos nos

periodos em que houve direcionament de mandados ao outro oficial. A resposta foi afirmativa para

o que consta no documento, o que, de to, convalida o que j6 foi dito a folha 15.
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Frisamos ainda, por fim, que as observacoes ao norte guardam relacao com as

atribuicoes da senhora Elisabeth P. de Lucena Araujo enquanto contadora da comarca. Conquanto

nas atribuicoes de distribuidora, nao fo possivel observar se a servidora tem conseguido manipular

o Sistema de Primeiro Grau (SPG) par favorecer seu marido nas distribuicoes de mandados. Por tal

razAo, o magistrado respondente e os s rvidores da comarca vivem em meio a um grande mal estar,

ja que nao a possivel afirmar se a sere' ora tem exercido ou nao tal ingerencia sobre o SPG, o que,

consequentemente, vem ocasionando tamb6m problemas interpessoais entre os servidores.

Sao os relatos que sul*netemos a apreciarao.

ASSESSORIA DE )RIENTAcAO E CORREIcAO DA CORREGEDORIA

GERAL DA JUSTIQA DO ESTADO E GOIAS, em Goiania, aos 19 de setembro de 2012.
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