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P DER JUDICIARIO

C rregedoria Geral da Justiga
C ordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

REL TORIO No 83/2012
( Proc sso n° 3382451/2010)

No dia 26/09/12, cum rindo determinagao do Despacho-Officio n°. 868/2012,

do MM. 1° Juiz Auxiliar da Corr gedoria Geral da Justiga, comparecemos a 1a Vara

Criminal da Comarca de ANA OLIS, onde foram verificados dados citados nos

Relatorios acostados aos autos, bern como extraidas copias de determinados atos

processuais.

Em consulta ao ac rvo processual presente na escrivania da 1a Vara

Criminal, localizamos diversos pr cessos mencionados no Relatorio 15/2010 (f. 137 e

seguintes , dos autos ), contendo as seguintes situag6es:

- Processo n°. 20060335701 (Copia de despachos e extrato de historico em anexo)

Processo concluso e pronto pars r sentenciado desde o dia 01/10/2008. Entretanto, em

29 de outubro de 2008, a f. 160, foi dado despacho remetendo os autos novamente a

escrivania. Conclusos novament em 03/11/2008 e devolvidos a escrivania, sem

sentenga, em 17/11/2008 (f. 163. Conclusos novamente em 02/12/2008 e devolvidos

novamente, sem sentenga, em 18/ 2/2008 (f. 164).

Apos esse prazo, o processo icou em cartorio, registrado no SPG sob a fase

"Aguardando Decurso de Prazo - Aguardando ordem para conclusao" ate o dia

13/11/2009, quando foi concluso n vamente. Em 16/11/2009, retornou a escrivania, ainda

sem sentenga, com fotocopia de d spacho (f. 165). Concluso novamente em 23/11/2009.

Apesar de remetido em novembro a 2009, o processo so foi recebido em gabinete no dia

01/06/2010. No mesmo dia, foi roferido novo despacho determinando a "juntada de

documentos e/ou interlocutorias", em especificar quais. Apos, os autos foram devolvidos

a escrivania em 05/06/2010 (f. 17 ). Conclusos novamente em 16/06/2010 e devolvidos a

escrivania, sem sentenga, em 16/ 2/2010, para juntada de Informacoes de Antecedentes
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Criminals (f. 176). Por fim, os au os foram conclusos ao gabinete em 10/06/2011 e a

sentenca exarada em (f. 185/214), m 21/06/2011.

Total de devolucoes a escrivania sem o ato necessario: 06

- Processo n°. 200702180330 (Copia de despachos em anexo)

Processo concluso e pronto par sentenca desde o dia 03/06/2008.Entretanto, em

22/08/2008 foi devolvido pelo gabi ete a escrivania, sem o ato judicial necessario (f. 149).

Concluso novamente em 01/09/2 08 e devolvido pelo gabinete, sem sentenca, em

22/09/2008 (f. 151). Novamente concluso em 07/10/2008 e devolvido, ainda sem

sentenca, em 29/10/2008. Mais ma vez concluso em 03/11/2008 e devolvido sem

sentenca em 17/11/2008 (f. 153). oncluso novamente em 02/12/2008 e devolvido sem

sentenca em 18/12/2008 (f. 154). ncluso mais uma vez em 02/03/2009 e devolvido sem

sentenca em 30/03/2009 (f. 155). De novo concluso em 01/04/2009 e devolvido sem

sentenca em 24/04/2009 (f.156). ova conclusao em 09/09/2009, com devolucao sem

sentenca e corn fotocopia de de pacho em 16/11/2009 (f. 158). Nova conclusao em

23/11/2009 e nova devolucao se sentenca em 04/06/2010, com juntada de despacho

xerocopiado. Por fim, em 21/0312011, os autos foram conclusos ao Grupo de Atividade

Especifica da Corregedoria de Ju tica, sendo exarada sentenca pela dra. Camila Nina

Erbetta Nascimento e Moura, em 27/04/2011.

Total de devolucoes a escrivania sem o ato necessario: 09

- 200702828445 (Copia de de pachos em anexo)

Processo concluso e pronto pars er sentenciado desde o dia 04/08/2008. Devolvido a

escrivania sem sentenca em 22 08/2008 (f. 95). Nova conclusao ao gabinete em

01/09/2008 e nova devolucao s sentenca em 22/09/2008 (f. 98). Mais uma vez

concluso em 07/10/2008 e novo re orno sem sentenca em 29/10/2008 (f. 99). Novamente

concluso em 03/11/2008 e nova de olucao sem sentenca em 17/11/2008 (f. 100). De novo

concluso em 02/12/2008 e mais u a vez devolvido sem sentenca em 18/12/2008 (f. 101).

Nova conclusao em 02/03/2009 e ova devolucao sem sentenca em 30/03/2009 (f. 102).

Mais uma conclusao em 01/04/200 e mais uma devolucao sem sentenca em 24/04/2009

(f. 103). Novamente concluso em 9/09/2009, com o retorno sem sentenca apenas em

04/06/2010, constando fotocopia a despacho (f. 108/109). Em 21/03/2011, os autos

foram conclusos ao Grupo de A vidade Especifica da Corregedoria de Justica para

sentenca, a qual foi exarada em 25 ,105/2011.
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Total de devolucoes a escrivanialsem o ato necessario: 08

- 200300924547 (Copia de d pachos em anexo)

Processo concluso e pronto par sentenca desde o dia 01/12/2008. Entretanto, foi

devolvido a escrivania em 18/12/2008, sem sentenca (f. 147).

Apos, os autos ficaram paralisad s na escrivania, registrados no Sistema sob a fase

"Aguardando Decurso de Prazo - Aguardando Ordem para Conclusao" ate o dia

10/09/2009, quando foram novam me conclusos. Nova devolucao em 04/06/2010, sem

sentenca e com fotocopia de espacho (f. 148/149). Novamente conclusos em

09/02/2011. Em 09/02/2011, houve sentenca proferida (f. 153/159).

Total de devolucoes a escrivania sem o ato necessario: 02

- 200201949924 (Copia de d pachos em anexo)

Processo concluso e pronto pa a sentenca desde o dia 03/11/2008. Devolvido a

escrivania sem sentenca em 1711/2008 (f. 140). Nova conclusao em 02/12/2008.

Novamente devolvido sem sentenc em 18/12/2008 (f. 141).

Apos, os autos ficaram estagnado por mais de 8 meses em cartorio, registrados na fase

"Aguardando decurso de prazo - a uardando ordem para conclusao". De novo conclusos

ao gabinete em 10/09/2009, sendo devolvidos sem sentenca em 04/06/2010 (f. 144), para

a juntada de documentos. A s retaria certificou (f. 150) sobre a inexistencia de

documentos ou interlocutorias a s rem juntadas e, apos, enviou conclusos mais uma vez

em 16/06/2010. Devolvidos sem sentenca em 16/12/2010 (f. 149). Em 10/06/2011,

conclusos de novo. Em 01/07/2011 foi exarada sentenca (f. 152/188).

Total de devolucoes a escrivania sem o ato necessario: 04

- 200500457004 (Copia de d pachos em anexo)

Processo concluso e pronto pars entenca em 03/11/2008. Devolvido a escrivania sem

sentenca em 17/11/2008 (f. 201). ovamente concluso em 02/12/2008 e devolvido, sem

sentenca, em 18/12/2008.

Apos, os autos ficaram estagnados em cartorio, registrados na fase "Aguardando Decurso

de Prazo - Aguardando ordem pa conclusao" por mais de 8 meses. Em seguida, mais

uma vez conclusos em 10/09/2009 retornando a escrivania sem sentenca em 06/05/2010

(f. 203). Conclusos, novament, em 14/05/2010 e devolvidos sem sentenca,
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posteriormente, em 04/06/2010, om fotocopia de despacho (f. 212/213). Por fim,

conclusos ao Grupo de Atividade specifica da Corregedoria de Justiga em 27/04/2011,

sendo proferida sentenga pela ra. Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura em

27/04/2011 (f. 220/230).

Total de devolucoes a escrivania sem o ato necessario: 04

- 200601528420 (Copia de d pachos em anexo)

Processo concluso e pronto pa a sentenga desde o dia 03/11/2008. Devolvido a

escrivania, sern sentenga, em 17/1 /2008 (f. 314). Concluso ao gabinete, novarnente, em

02/12/2008 e devolvido, sem sente ca, em 18/12/2008 (f. 315).

Apos, os autos ficaram estagnado em cartorio, registrados na fase "Aguardando Decurso

de Prazo - Aguardando ordem p ra conclusao" por mais de 8 meses. Depois disso,

voltaram a ser conclusos ao g binete em 08/09/2009, voltando a escrivania, sem

sentenga e com fotocopia de desp cho, em 16/11/2009 (f. 320). Mais uma vez conclusos

em 25/01/2010 e novamente d volvidos sem sentenga em 04/06/2010, com novo

despacho xerocado (f. 335/336). P or fim, conclusos ao Grupo de Atividade Especifica da

Corregedoria de Justiga em 10/0

351/357).

Total de devolucoes a escrivania

- 200600370989 (C6pia de d

Processo concluso e pronto par

/2011, sendo proferida sentenga em 10/05/2011 (f.

sem o ato necessario: 04

pachos em anexo)

sentenga desde o dia 11/11/2008. Entretanto, foi

devolvido sem sentenga em 17/11 2008 (f. 135). Novamente concluso em 02/12/2008 e

retornou a escrivania, novamente s am sentenga, em 18/12/2008 (f. 136).

Apos, os autos ficaram estagnados em cartorio, registrados na fase "Aguardando Decurso

de Prazo - Aguardando ordem ara conclusao" por mais de 8 meses. Remetidos

novamente ao gabinete em 09/c9/2009 e devolvido a escrivania com fotocopia de

despacho em 16/11/2009 (f. 137). Mais uma vez conclusos em 23/11/2009 e devolvidos

sem sentenga em 04/06/2010 (f. 141/142). Por fim, conclusos ao Grupo de Atividade

Especifica da Corregedoria de J stiga em 21/03/2011, sendo proferida sentenga em

27/05/2011 (f. 148/152).

Total de devolucoes a escrivania sem o ato necessario: 04
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- 200802566515 (Copia de d spachos em anexo)

Processo concluso e pronto par sentenca desde o dia 02/03/2009. Entretanto, foi

devolvido a escrivania, sem sent nga, em 30/03/2009 (f. 178). Apos, os autos foram

conclusos novamente em 01104/2009, volvendo a escrivania, sem sentenga, em

24/04/2009 (f. 179). Mais uma vez conclusos em 09/09/2009, retornaram ao cartorio, sem

sentenca, em 16/11/2009 (f. 187). onclusos mais uma vez em 23/11/2009, voltaram sem

sentenga ao cartorio em 04/06/2010 (f. 194/195). Por fim, conclusos ao Grupo de

Atividade Especifica da Corregedo is de Justira em 22/06/2010 , foi exarada sentenga em

03/05/2011 (f. 201/205).

Total de devolucoes a escrivani sem o ato necessario: 04

- 200803233668 (Copia de d spachos em anexo)

Processo concluso e pronto par sentenga desde o dia 05/12/2008. Entretanto, foi

devolvido a escrivania sem senten a em 19/12/2008 (f. 161). Apos novas manifestag6es e

juntada de Laudo Pericial, os auto foram conclusos para sentenga em 09/09/2009, sendo

devolvidos sem o ato judicial nec ssario em 16/11/2009, com despacho xerocopiado (f.

196). Novamente conclusos em 4/11/2009, retornaram sem a devida sentenga em

04/06/2010 (f. 215/216). Concluso ao Grupo de Atividade Especifica da Corregedoria de

Justiga em 21/03/2011, sendo dev Ivido a vara de origem por motivos de impedimento da

entao juiza sentenciante . Por fi , conclusos ao gabinete em 10/06/2011, tendo sido

proferida sentenga pela juiza titular em 01/07/2011 (f. 221/244).

Total de devolucoes a escrivania sem o ato necessario: 03

- 200800007446 (Copia de d pachos em anexo)

Processo concluso e pronto par sentenga desde o dia 17/11/2008. Entretanto, foi

devolvido a escrivania sem sente ga em 17/11/2008 (f. 79). Novamente concluso em

02/12/2008 e retornou a escrivania novamente sem sentenga, em 18/12/2008 (f. 80).

Apos, os autos ficaram estagnado em cartorio, registrados na fase "Aguardando Decurso

de Prazo - Aguardando ordem ara conclusao" por mais de 8 meses. Remetidos

novamente ao gabinete em 09 09/2009, voltaram sem sentenga ao cartorio em

04/06/2010 (f. 81/82), com fotoc pia de despacho. Por fim, conclusos ao Grupo de

Atividade Especifica da Corregedo is de Justiga em 22/06/2010, foi exarada sentenga em

04/05/2011 (f. 87/91).
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Total de devolucoes a escrivania sem o ato necessario: 03

- 200700163837 (Copia de d spachos em anexo)

Processo concluso e pronto par sentenga desde o dia 03/11/2008. Entretanto, foi

devolvido a escrivania sem sente ga em 17/11/2008 (f. 308). Novamente concluso em

02/12/2008 e retornou a escrivania novamente sem sentenga, em 18/12/2008 (f. 309).

Apos, os autos ficaram estagnado em cartorio, registrados na fase "Aguardando Decurso

de Prazo - Aguardando ordem ara conclusao" por mais de 8 meses. Remetidos

novamente ao gabinete em 09 09/2009, voltaram sem sentenga ao cartorio em

16/11/2009 (f. 310), com fotocopia a despacho. Mais uma vez conclusos em 20/01/2010,

foram devolvidos a escrivania em 4/06/2010, sem sentenga e com mais uma fotocopia

de despacho (f. 314/315). Por fi , conclusos ao Grupo de Atividade Especifica em

21/03/2011, foi exarada sentenga a 27/05/2011 (f. 323/334).

Total de devolucoes a escrivania sem o ato necessario: 04

Os demais processor mencionados no relatorio de f. 137 e seguintes como

desprovidos do ato judicial ade uado e necessario, ja encontram-se arquivados e,

portanto, nao estavam disponiveis ara consults na ocasiao desta visita.

SOBRE 0 REGISTRO DOS ATOS IJUDICIAIS JUNTO AO SDM E SPG.

A respeito do tipo de rocedimento adotado atualmente pela escrivania para

registro de sentengas e decisoes j nto ao Sistema de Primeiro Grau - SPG, a servidora

Leni Maria de Souza, escriva da vara, nos informou que segue a logica de opg6es

atualmente oferecidas pelo propri Sistema, com a integracao do Sistema de Decisoes

Monocraticas - SDM, procediment este disponivel dessa forma desde o inicio de 2011.

Antes da reformulaca do sistema e apos a correirao resultante do Relatorio

n°. 15/2010, os atos judiciais passa am a nao ser mais registrados pela escrivania.

Atualmente, apos a confeccao de todo e qualquer ato judicial, este e

classificado e registrado pela propri juiza junto ao Sistema de Decisoes Monocraticas, no

proprio gabinete. Apos, a feita remessa dos autos a escrivania, que registra o

recebimento junto ao Sistema.

Ao receber um ato ju icial em processo devolvido pelo gabinete, a escriva

verifica primeiramente o cabegal o deste, onde a juiza titular dispoe "Despacho",
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"Decisao" ou "Sentenca".

Em caso de "Despac o", apenas recebe o processo, constando para este a

fase "Autos Conclusos Entregues Escrivania". Depois, cumpre os atos necessarios, tais

como extratacoes e expedicoes de mandados.

Em caso de "Decis o", o numero dos autos e a data da decisao sao

cadastrados no SPG, onde a feita correspondencia corn o registro ja efetuado no SDM.

Em caso de "Sent nca", da mesma forma que as decisoes, apbs o

recebimento formal pela serve ia, a servidora utiliza os dados ja cadastrados

anteriormente pela juiza, junto ao DM, para concluir o registro do ato junto ao SPG.

Segundo informado, ao ha como efetuar a correta alimentacao do Sistema

sem o registro anterior no SDM. , exatamente por esse motivo, a escrivania nao faz a

conferencia do conteudo do atop ra classifica-lo, ja que a classificacao em "despacho",

"decisao" ou "sentenca" a feita pre iamente pelo gabinete.

Este e o relatorio que lencaminhamos a apreciacao de Vossa Excelencia.

COORDENADORIA DE FISC LIZACAO E APOIO AS SERVENTIAS DA

CORREGEDORIA GERAL DA JU TICtA DO ESTADO DE GOIAS , em Goiania, aos 26

dias do mes de setembro ano de 2012.

Joao Paulo Lopes Tito

18° Assessor Correicional

Fernanda Borges do Vail
24a Assessora Correicional
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