
U tribunal
de justica
do estado de goias

PODER JUDICIARIO
Corregedoria - Geral da Justiga
Departamento de Orientacao e Correicao
Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

RELATORIO No 04/2013

A PUBLICAcAO DESTE RELATORIO E DETERMINAQAO DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIcA, PELA META 2 DA CORREGEDORIA
NACIONAL DE JUSTIcA, QUE DIZ:

"META 2: PUBLICAR 100% DAS AcOES CORREICIONAIS
(PRESERVADO 0 SIGILO)"

OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATORIO SAO PASSIVEIS DE
DISCUSSAO.

Nos dias 18 a 20 do mes de fevereiro de 2013, por determinacao da

Excelentissima Senhora Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora Nelma

Ferreira Perillo, comparecemos a Comarca de IPAMERI , onde realizamos uma

Correigao Geral Extraordinaria nas serventias judiciais, constatando o seguinte:

Endereco do Forum : Av. das Americas, 589-Centro

Telefone: (64) 3681-2353

Juizes de Direito : Dra. Maria Antonia de Faria (Diretora do Foro)

Dr. Luiz Antonio Afonso Junior

Dr. Joao Correa de Azevedo Neto

Promotores : Dr. Leandro Franck de Oliveira Avila (1a Promotoria)
Dra. Simone Socrates de Bastos (21 Promotoria)

SECRETARIA E DIRETORIA DO FORO

Diretora do Foro : Dra. Maria Antonia de Faria

Secretaria : Wanderlea Aparecida de Souza.
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Copeira : Cleonice Marques do Amaral (cedida pela prefeitura)

Livro de Portarias : Encontra-se regularmente escriturado.

Livro de Material de Expediente : Encontra-se regularmente escriturado.

Procedimentos Administrativos: Existe uma sindicancia preliminar, autos n°.

852/2011, que foi instaurada pelo Dr. Tarsio Ricardo de Oliveira Freitas, atraves da

Portaria n° 002/2011. Nomeado como sindicante o Porteiro, Carlos Antonio, para

apurar suposto envolvimento da Oficiala do CartOrio 2° de Notas, Protesto de Titulos,

Registro de Titulos e Documentos, Pessoas Fisicas e Juridicas, Contratos

Maritimos, 2° Civel, Sra. Neuza Paulino de Araujo e a Sub-Oficiala, Sra. Marcia

Maria de Araujo Souza, em carga indevida do processo n° 201100943999, da Agao

de Busca e Apreensao.

0 feito encontra-se em ordem, dentro do prazo razoavel.

PROTOCOLO E PORTARIA DOS AUDITORIOS

Titular: Neusa Geraldo da Silva Porto

Funcionaria cedida pela prefeitura de Campo Alegre:

Ana Paula Bernardo

A serventia possui os livros de Protocolo de Correspondencias e de

Entrega de Documentos regularmente escriturados , mantidos em pastas do tipo AZ.

0 Livro de Registro de Feriados a mantido normalmente, entretanto, e

gerenciado pela secretaria do foro.
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DEPOSITARIO

Titular: Formalmente, o ocupante do cargo e o sr. Wagner Paim de

Melo, que tambem desempenha as funcoes de Oficial de Justiga. Constatamos que

as funcoes de depositario, entretanto, nao estao sendo desempenhadas, apesar de

ocupado o cargo pelo Sr. Wagner.

Livro de Registro de Bens Depositados : Nao existe o livro mencionado. Nos foi

informado pela porteira dos auditorios que, quando um bern a encaminhado ao juizo,

este a recebido pelas serventias especificas, que realizam, cada qual, seu controle

especifico. Apos, o bern a encaminhado ao deposito judicial.

CONTADORIA E DISTRIBUIcAO

Titular: Maria Candida Resende (atualmente, em licenga medica)

A responsavel pelas funcoes de contadoria e distribuicao tem sido a

funcionaria Ana Paula Bernardo, cedida pela prefeitura de Campo Alegre de Goias.

Existe apenas o Livro de Registro de Guias, mantido em pastas AZ.

0 livro de registro de cargas encontra-se sem a devida organizacao,

mas a mantido.

Ja o Livro de Partilha de Bens nao a utilizado.

OFICIALATO DE JUSTICA:

Oficiais:

- Wagner Paim de Melo - Nao detectamos nenhum mandado alem do prazo,

distribuido ao oficial.
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- Helton Luiz Dominoni - Nao detectamos nenhum mandado alem do prazo,

distribuido ao oficial.

- Luiz Sergio Rosa - Nao detectamos nenhum mandado alem do prazo, distribuido

ao oficial.

- Edilmar Mendes Neto - Nao detectamos nenhum mandado alem do prazo,

distribuido ao oficial.

- Soraia Rodrigues de Matos - Detectamos dois mandados com devolucao em

atraso : Mandados n°. 121115896 e n°. 130029823

ESCRIVANIA DO CRIME

Escriva : Ana Celia Monteiro Gerhardt Dominoni

Escreventes : Adriana Guerra de Carvalho

Leandro Magalhaes dos Reis

Danielle Borges

Funcionaria da Fundacao Jovem Cidadao:

Sara Priscilla da Silva Pereira

Estagiaria:

Danielle Santos Borges

Dos Livros:

Dentre os livros ainda exigidos pela CAN, observamos que no Livro de

"Carga aos Advogados", existem vinte processos com carga ainda em aberto. Dentre

eles, citamos os seguintes mais antigos:

201201003584 - com carga desde 30/05/2012 pelo dr. Wellington M. Gerhardt - OAB-GO n 27117

200704207618 - com carga desde 13/06/2012 pelo dr. Milton Cademartori Simao - OAB-GO n 7928
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201201051180 - com carga desde 19/06/2012 pelo dr. Milton Cademartori Simao - OAB-GO n 7928

201201059989 - com carga desde 02/07 /2012 pelo dr . Milton Cademartori Simao - OAB-GO n 7928

200904559968 - com carga desde 03/07 /2012 pelo dr . Paulo Sergio dos Santos - OAB-GO- 32479

201201347941 - com carga desde 09/07/2012 pelo dr. Milton Cadernartori Simao - OAB-GO n 7928

201201578722 - corn carga desde 16/07/2012 pela dra. Adriana Santos Ribeiro - OAB-GO n 15846

200802308117 - corn carga desde 27/11 /2012 pelo dr. Milton Cademartori Simao - OAB-GO n 7928

200905245380 - com carga desde 14/11 /2012 pelo dr . Sidnei Carlos dos Santos - OAB-GO n 34394

201203179531 - corn carga desde 23/10 /2012 pelo dr . Milton Cadernartori Simao - OAB -GO n 7928

Considerando a existencia de cargas aos Advogados abertas a

consideravel tempo , orientamos a Escriva , Ana, a expedir officio no sentido de cobrar

a devolucao , momento em que ela nos afirmou que fara diligentemente.

Esta serventia adota o livro de Carga Rapida para advogados (em

regra tirarem xerox de documentos ) e nele inexistem cargas em aberto.

Nesta serventia , nao a adotado o livro de " registro de termos de

audiencia ". Logo , ao indagarmos a Escriva, ela nos informou que utilizava este livro

de folhas soltas e deixou de faze-lo. Entao , a orientamos, a voltar a adota-lo com

use de folhas soltas , devendo encadernar ao completar 200 folhas, porquanto ainda

deve ser utilizado.

Neste cartorio , funcionam a primeira e segunda vara criminal e

execucao penal , sendo que o Dr. Luiz Antonio a titular da primeira e execugao penal,

a Dra Maria Antonia , da segunda, e o Dr . Jose dos Reis, titular da Comarca de

Urutai, auxilia na Vara de Execugao (primeira).

O livro de bens apreendidos esta regular.

O livro de "carga ao Ministerio Publico ", em situacao similar.

Os Iivros de selos (separados por cor ) permanecem guardados em

armario trancado e estao devidamente protegidos.

Nesta serventia , nao ha deposito de armas e nem numerarios. No

entanto , detectamos a existencia de alguns objetos devidamente etiquetados e

acondicionados , tais como duas facas (armas brancas ), algumas carteiras sem

dinheiro ou documentos , alguns celulares etc. Ao indagarmos a diligente Escriva,

Ana, ela nos informou que estes objetos nao foram encaminhados ao deposito
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publico, em virtude da sentenga relacionada a cada objeto, ainda nao ter transitado

em julgado.

No que tange ao numerario , ao ser apreendido , a depositado na conta
do TJGO, informando o nome do acusado e do processo.

Dos Processos

Consultamos o Sistema Controle e apos relatorio dos processos mais

antigos em cada fase, analisamos fisicamente os feitos e destacamos os seguintes

mais antigos, em diversas fases:

PROTOCOLO NATUREZA FASE PARALISADO

DESDE

201001985057 Quadrilha ou Ag cumprimento de mandado de prisao 19/07/2012, quando
Bando fora expedido o

mandado.
201001410828 Fraude no Ag. desentranhamento de Carta Precat6ria 01/11/2012

Comarcio

201191493288 Tentativa de Ag. expedir guia de execucao penal 26/10/2012
Roubo

200704216315 Homicidio Ag devolugao de Carta Precat6ria 12/12/2012
201201612912 Trafico de Drogas Ag cumprimento de mandado 07/12/2012
201300099814 Fato Atipico Ag expedir oficio 23/01/2013
201201584277 Violcncia Ag. apensamento 13/12/2012

Dom6stica

201104705073 Posse Irregular Ag agendar audiancia. Neste caso, existe o 13/11/2012

despacho (c6pia em anexo) de 09/11/2012

designando audi@ncia. No entanto, ate a

presente data (20/02/2013) o processo esta

na serventia sem que o gabinete faga o

agendamento. Esta realidade foi detectada em

mais alguns processos. Em razao disso,

orientamos a Escriva a procurar o gabinete

para marcar a data para que a serventia

possa proceder aos atos necessfirios ao bom

andamento e agilizagao da entrega da tao

esperada tutela jurisdicional.
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Observamos que, embora nao mais exista a fase "aguardando

conclusao", encontramos ao menos um processo apto a ser concluso, o que nos faz

entender que nem todos os processos aptos sao remetidos ao gabinete.

As demais fases estao regulares.

Ressaltamos que as decisoes, despachos e sentengas sao langados
no SDM , em conformidade com o disposto no artigo 148-b da CAN.

Observamos que praticam regulamente os atos ordinatorios, nos

termos do Provimento 05/2010 desta CGJ-GO.

Da Liquida,do das Penas

No processo 201003980192, o ultimo calculo de liquidacao de penas

atualizado a datado de 12/03/2012. Nao consta informacao de que o preso recebeu

a liquidagao de penas. Em 23/03/2012 foi agraciado com a progressao ao regime

semiaberto. 0 calculo nao foi atualizado. No dia 20/06/2012 teve faltas abonadas o

que implicaria na alteracao do calculo ja que foi determinado o acrescimo de dias

faltosos ao final da pena. Novamente o calculo nao foi atualizado e assim segue ate

a presente data (18/02/2013) sem informag6es da provavel data de implemento do

requisito objetivo para progressao ao regime aberto.

SUSPENSAO CONDICIONAL DO PROCESSO:

- Trata -se de processo (201004331317) com suspensao nos termos do art . 89 da Lei
9.099/95. Uma das condig6es da suspensao condicional do processo e o

comparecimento pessoal mensal em juizo . 0 ultimo comparecimento a datado de
02/10/2012. Portanto , ha quatro meses irregular . Esta serventia nao adotou

nenhuma providencia no sentido de informar ao Juiz do processo para que tomasse

as providencias de mister.

- No processo 200900469530, foi ofertada como proposta de transacao penal o
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pagamento de prestacao pecuniaria no valor de um salario minimo, a pena fora

cumprida em 14/09/2012. Ate o momento nao houve a fiscalizagao do MP, bern

como do Magistrado sobre o cumprimento da pena.

- No processo 200804946935, foi determinado em 20/08/2012 a intimagao do

acusado para justificar o descumprimento de condicoes impostas em Termo de

Audiencia de suspensao processual. Ate o presente momento, nenhuma medida foi

adotada e o sentenciado continua descumprindo as condig6es de cumprimento da

suspensao condicional do processo (comparecimento mensal em juizo).

ESCRIVANIA DA INFANCIA E JUVENTUDE E 10 CIVEL

Escriva : Claudia Machado de Paiva

Escreventes : Patricia Aparecida Rocha Soares

Carla Regina Martins

Keila Cristina Silva

Funcionaria da Fundacao Pro-Cerrado:

Marayza Pires Ribeiro

Dos Livros

Livro de registro de termo de audiencia : A escrivania nao utiliza referido livro,

contrariando o que dispoe o artigo 37, item 1, alinea b, da Consolidagao dos atos

normativos da Corregedoria, razao pela qual orientamos a sra . escriva a
providenciar sua confeccao.

Livro de Carga a Advogados : Conforme relatbrio retirado do Sistema Controle,

corroborado por consulta ao Sistema de Primeiro Grau, detectamos as seguintes
cargas com prazo extrapolado:

8



- 201201018085 - Com carga desde 03 /09/2012

- 200802586842 - Com carga desde 19 /12/2012

- 9701711220 - Com carga desde 16 /01/2013

Em todos esses casos, a escriva informou que ja entrou em contato

com os advogados responsaveis. Orientamos a escriva a reiterar os contatos

sempre que possivel, a fim de regularizar o andamento processual dos mencionados

autos.

A escriva informou, ainda, que sempre que necessario, o juiz titular

expede ordem de busca e apreensao de autos processuais.

Livro de Carga ao Ministerio Publico: 0 controle das cargas ao representante do

Ministerio Publico a feito normalmente, via Sistema de Primeiro Grau. Conforme

consulta efetuada no SPG, nao detectamos cargas com prazo extrapolado.

Dos Processos:

Atualmente, existern 865 processos em tramitagao na serventia.

Verificamos que as diretrizes do programa Atualizar estao sendo

corretamente aplicadas na serventia.

Constatamos diversos processos, nas mais diversas fases, cujo prazo

encontra-se extrapolado, conforme detalhado a seguir:

Aguardando Juntada de Interlocutoria: detectamos 1 processo paralisado nessa
fase ha mais de 15 Bias:

- 201104582478 - desde 16/01/2013

Com carga ao perito : detectamos 03 processo com prazo de carga excedido:
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- 201000964790 - carga desde 10/02/2012

- 201000375409 - carga desde 06/06/2012

- 201001206422 - carga desde 09/11/2012

A escriva nos informou que, regularmente, contacta o perito solicitando

a devolucao dos autos, sem exito.

A Serem Conclusos : Constatamos diversos processos enviados ao gabinete mas

sem a devida movimentacao junto ao SPG. Assim, em situagao irregular, pois que

aguardando conclusao no sistema, conforme a seguinte lista:

- 201201738894 - desde 16/01/2013

- 201203713708 - desde 16/01/2013

- 201202734647 - desde 16/01/2013

- 201201013431 - desde 16/01/2013

- 201203408271 - desde 16/01/2013

- 201200811555 - desde 16/01/2013

- 201201246649 - desde 16/01/2013

- 201201517294 - desde 16/01/2013

- 201001640483 - desde 16/01/2013

- 201104195059 - desde 16/01/2013

- 201203512958 - desde 16/01/2013

- 201102513509 - desde 16/01/2013

- 200803209520 - desde 16/01/2013

Orientou-se a escriva para que fosse procedida a devida atualizagao do

registro no SPG.

Casos Especiais:

- 201104738133 - Constatando-se pendencia de pagamento de custas finals pela
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parte requerente, procedeu-se penhora on-line, via BACENJUD, em contas

bancarias de titularidade daquele , para a satisfacao do debito.

Nesses casos, apbs a penhora da quantia, a serventia costuma expedir

alvara em nome de um dos servidores do cartorio, para que este faga o

levantamento da quantia e, apos, efetue o pagamento da guia de recoihimento de

custas finais.

Orientou-se, primeiro, quanto a vedacao de realizacao de penhora on-

line para fins de pagamento de custas, diante da diferenea existente entre a

satisfacao da pretensao processual e a satisfacao do credito de natureza tributaria

consistente nas custas. Por serem pretensoes diferentes, com destinatarios e

procedimentos especificos, nao podem ser confundidas.

Por outro lado, orientou-se, tambem, quanto a impossibilidade de

servidor efetuar o pagamento da referida guia, ainda que o dinheiro utilizado tenha

sido penhorado de conta do Requerente.

A escriva certificou quanto ao ocorrido e as orientacoes, fazendo

remessa ao juiz titular da vara.

Processos de natureza previdenciaria - Constatamos, no decorrer das atividades

correicionais, que os processos envolvendo causas previdenciarias tem sido

distribuidas a todas as varas civeis, ao contrario do que dispoe a lei.

A sistematica juridica e a de que processos de tais naturezas, a

despeito de correrem apenas nas serventias das varas de Fazenda Publica, devem

ser distribuidas entre os juizes das outras varas. Assim, o processo corre apenas em

uma serventia, mas sua analise a distribuida a todos os juizes das outras varas

civeis.

No caso, percebemos a confusao por estarem sendo tais processos

distribuidos entre as serventias civeis , e nao apenas aos juizes. Assim , alem de

analisados, estariam tambem tramitando em varas diferentes.

I I

ESCRIVANIA DE FAZENDAS PIJBLICAS E 2° CIVEL
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Escrivao : Jair de AraUjo

Escreventes : Christiane Xavier Campos

Maristela de Castro

Nelma martins de Andrade

Leslie Ordalia Cassimiro de Araujo

Estagiario : Tulio Dias de Mesquita

Auxiliar : Rafaela Ribeiro Rocha

Dos Iivros:

Livro de Registro de termos de audiencia : A serventia nao utiliza o Iivro. 0

escrivao foi orientado a abrir o livro mencionado.

Livro de Carga a Advogados: 0 controle das cargas a efetuado regularmente junto

ao SPG e em forma de foihas soltas, conforme facultado pela Consolidagao dos Atos

Normativos. Conforme relatorio retirado junto ao Sistema de Primeiro Grau,

detectamos 03 processos cujas cargas estavam com prazo extrapolado, conforme

listagem a seguir:

200604401226 - com carga desdel9/12/12

199902392866 - com carga desde 16/01/13

200102371150 - com carga desde 16/01/13

Nesses casos, o escrivao foi orientado a proceder a intimagao dos

advogados para devolugao dos autos. Nos casos especificos, nos foi informado que

a busca e apreensao de autos a sempre determinada pela juiza titular.

Carga ao Ministerio Publico: 0 controle das cargas efetuadas ao Ministerio Publico
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e regularmente feito . Entretanto , na presente data, nao existem processos com

vistas em curso.

Dos Processos:

A serventia conta com um acervo de 2.962 processos. Desses , 942 sao

civeis e 2 . 020 sao de Fazenda Publica.

Verificamos que as diretrizes do programa Atualizar estao sendo

corretamente aplicadas na serventia.

Constatamos diversos processos , nas mais diversas fases , cujo prazo

encontra -se extrapolado , superior a 30 dias , conforme detaihado a seguir:

Aguardando Juntada de Interlocutoria : Constatamos dois processos nesta fase

paralisados alem do prazo, sendo:

- 200702869672 - desde 08 /10/2012

- 201104307647 - desde 08/01/2013

0 escrivao foi orientado a localizar os processos , as respectivas

petig6es e efetuar a juntada destas, com o devido registro junto ao SPG.

Aguardando Devolucao de Mandado : nesta fase , detectamos 11 processos com

prazos esgotados:

- 201201302581 - desde 06/12/2012

- 200701461939 - desde 17/12/2012

- 200703032938 - desde 17/12/2012

- 200102243560 - desde 18/12/2012

- 201204203339 - desde 07/01/2013

- 201202427299 - desde 07/01/2013
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- 201204344587 - desde 08/01/2013

- 201204221272 - desde 14/01/2013

- 201202644494 - desde 15/01/2013

- 201204471457 - desde 16/01/2013

- 201104562051 - desde 16/01/2013

Aguardando Providencia da Escrivania : detectamos 11 processo com prazo

excedido, aguardando diversas providencias, conforme listagem:

9300940139 - aguardando expedigao de carta precatoria desde 02 /07/2012

201003131950 - aguardando remessa a Turma Julgadora desde 03/12/2012

200504348625 - aguardando remessa a PRF desde 05/12/2012

201102153162 - aguardando extratacao desde 19/12/2012

200701915026 - aguardando expedigao de RPV desde 16/01/2013

200703643481 - aguardando expedicao de officio desde 17/01/2013

9701709969 - aguardando expedicao de officio desde 17/01/2013

Casos Especiais:

- 200504120926 - Processo atualmente aguardando julgamento de recurso junto ao

Superior Tribunal de Justiga. Com a mudanga de procedimento, o processo original

e digitalizado e enviado ao STJ. Os autos fisicos aguardam em cartorio, na propria

serventia de origem, ate que o recurso digital seja julgado.

Entretanto, atualmente nao existe uma fase de registro junto ao SPG

que se enquadre na situagao descrita. Dessa forma, o processo aparece de modo

irregular nos relatorios obtidos junto ao Sistema.

Assim, apesar de estar em seu tramite regular, a serventia e

prejudicada pela falta de registro correto junto ao SPG.
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Para resolver o problema, o ideal a que a Divisao de Informatica ou a

de controle do SPG crie a fase especifica que abranja a referida situacao , para que

o Sistema se adeque melhor a realidade.

- 201102153162 - Processo registrado na fase "Aguardando extratagao", junto ao

SPG. Entretanto, a extratacao ja foi cumprida e o processo encontra-se no

escaninho reservado a fase "Aguardando audiencia designada".

Tanto a fase esta incorreta junto ao SPG , quanto o processo encontra-

se em local inadequado , nao condizente com sua real fase.

Situagao semelhante ocorre com o processo n°. 200901967879, em

que a extratacao ja foi realizada , e o processo segue aguardando movimentacao em

fase errada.

Em todos os casos , o escrivao foi orientado a proceder a devida

corregao no sistema, com a adequacao de fase e de Iocalizacao dos processos.

ESCRIVANIA DE FAMILIA E SUCESSOES

Escriva : Hallana Maria Carneiro Gratao
r•.

Escreventes : Francinaide Veronica da Silva Vieira

Thiago Porto Gonsalves

Estagiaria : Rosana Cristina de Moura

Funcionaria da Fundacao Pro-Cerrado:

Aline

O acervo da serventia a dividido entre Juiz 1 , dra. Maria Antonia de Faria e Juiz 2, dr.

Luiz Antonio Afonso Junior.
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Dos Livros:

Livro de registro de termo de audiencia: A escrivania nao utiliza referido Iivro,

contrariando o que dispoe o artigo 37, item 1, alinea b, da Consolidacao dos atos

normativos da Corregedoria, razao pela qual a orientamos a providenciar sua

confeccao.

Livro de Carga a Advogados: Conforme relatorio retirado do Sistema Controle,

corroborado por consults ao Sisterna de Primeiro Grau, detectamos as seguintes

cargas com prazo extrapolado:

- 201201837264 - Com carga desde 16/10/2012

- 201201604944 - Com carga desde 12/11/2012

- 201201816453 - Com carga desde 21/11/2012

Em todos esses casos, a escriva informou que ja entrou em contato

com os advogados responsaveis. Orientamos que sempre seja procedida a

reiteragao e, nos casos cabiveis, solicitada a busca e apreensao dos autos pelos

juizes titulares.

Livro de Carga ao Ministerio Publico : 0 controle das cargas ao representante do

Ministerio Publico a feito normalmente. Conforme consulta efetuada no SPG, nao

detectamos cargas com prazo extrapolado.

Dos Processos:

Atualmente, existem 625 processos em tramitagao na serventia, sendo

291 referentes ao Juiz 1, e 334 ao Juiz 2.

Verificamos que as diretrizes do programa Atualizar estao sendo

corretamente aplicadas na serventia.
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Constatamos diversos processos , nas mais diversas fases , cujo prazo

encontra-se extrapolado , conforme detalhado a seguir:

Aguardando Devolurao de Mandado : detectamos 3 processos paralisados nessa

fase ha mais de 30 dias:

- 200902596300 - desde 03/12/2012

- 201201974407 - desde 19/12/2012

- 201200418918 - desde 19/12/2012

Em todos os casos , a escriva foi cientificada e tomou as providencias

necessarias a regularizar o andamento dos feitos.

Casos Especiais:

- 200203183813 - 0 processo encontra-se paralisado ha 266 dias, aguardando

extratacao de decisao para as partes.

- 200604392960 - Processo atualmente aguardando julgamento de recurso junto ao

Superior Tribunal de Justiga. Pelo procedimento estabelecido, o processo aguarda a

decisao do STJ na serventia de origem, ja que o recurso segue em meio digital.

ESCRIVANIA DOS JUIZADOS CIVEIS E CRIMINALS

Secretario : Geandro Soares Ferreira

Escreventes : Esmeralda Bisinotti

Cinthya Martins da Silva

Graciela Silva

Conciliador: Geandro Soares Ferreira

Funcionadios cedidos por prefeituras:
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Graciela Silva

Rosangela Fernandes Pacheco

Camilla Bisinotti Fernandes

Dentre os processos analisados, constatamos os seguintes,

paralisados ha mais de 30 dias junto ao Sistema Projudi:

Escrivania dos Juizados Civeis

5015164.14, desde 24/05/2012, paralisado ha 272 dias para expedir Alvara

5138043.52, desde 07/01/2013, paralisado ha 44 dias para expedir Alvara

5177984.72, desde 07/01/2013, paralisado ha 44 dias para expedir Carta de Citacao

5186396.89, desde 18/01/2013, paralisado ha 33 dias para expedir Carta de Citacao

5186517.20, desde 17/01/2013, paralisado ha 34 dias para expedir Carta de Citagao

7244953.6, desde 11/09/2012, paralisado ha 162 dias para Intimar parte

5003904.66, desde 15/01/2013, paralisado ha 36 dias para Intimar parte

5028165.66, desde 08/01/2013, paralisado ha 43 dias para Intimar parte

7213306.90, desde 14/11/2012, paralisado ha 98 dias para Intimar parte

7202911.39, desde 23/07/2012, paralisado ha 212 dias para expedir Mandado

5186396.89, desde 18/01/2013, paralisado ha 33 dias para expedir Officio

5033008.6, desde 01/11/2012, paralisado ha 111 dias para expedir Officio

5026691.60, desde 18/09/2012, paralisado ha 155 dias para expedir Officio

5021030.3, desde 04/09/2012, paralisado ha 169 dias para expedir Officio

260095.43, desde 30/05/2012, paralisado ha 266 dias para expedir Officio

5147820.61, desde 10/01/2013, paralisado ha 41 dias para expedir Officio

5169307.87, desde 18/12/2012, paralisado ha 64 dias para expedir Officio

5061752.79, desde 06/12/2012, paralisado ha 76 dias para expedir Officio

5159675.37, desde 03/12/2012, paralisado ha 79 dias para expedir Officio

5067439.66, desde 22/11/2012, paralisado ha 90 dias para expedir Officio

5026691.60, desde 22/11/2012, paralisado ha 90 dias para expedir Officio

5021030.3, desde 21/11/2012, paralisado ha 91 dias para expedir Officio

Escrivania dos Juizados Criminals

7109326.30, desde 30/07/2012, paralisado ha 205 dias para expedir Officio

5072482.81, desde 29/08/2012, paralisado ha 175 dias para expedir Officio
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7136340.86, desde 04/10/2012, paralisado ha 139 dias para expedir Officio

5081534.4, desde 09/10/2012, paralisado ha 134 dias para expedir Officio

5032113.45, desde 11/10/2012, paralisado ha 132 dias para expedir Officio

5028231.75, desde 18/10/2012, paralisado ha 125 dias para expedir Officio

7148695.31, desde 23/10/2012, paralisado ha 120 dias para expedir Officio

5129252.94, desde 07/11/2012, paralisado ha 105 dias para expedir Carta Precatoria

5067483.85, desde 28/11/2012, paralisado ha 84 dias para expedir Officio

604958.11, desde 28/11/2012, paralisado ha 84 dias para expedir Officio

5028231.75, desde 13/12/2012, paralisado ha 69 dias para expedir Officio

5090832.20, desde 14/12/2012, paralisado ha 68 dias para expedir Officio

5132458.19, desde 17/12/2012, paralisado ha 65 dias para expedir Carta de Citacao

5180766.52, desde 08/01/2013, paralisado ha 43 dias para Intimar parte

7223550.78, desde 08/01/2013, paralisado ha 43 dias para expedir Officio

5180766.52, desde 09/01/2013, paralisado ha 42 dias para Intimar parte

5180788.13, desde 09/01/2013, paralisado ha 42 dias para Intimar parte

5180834.2, desde 09/01/2013, paralisado ha 42 dias para Intimar parte

5183740.62, desde 11/01/2013, paralisado ha 40 dias para Intimar parte

5183740.62, desde 11/01/2013, paralisado ha 40 dias para Intimar parte

5043217.5, desde 15/01/2013, paralisado ha 36 dias para Intimar parte

5120137.49, desde 18/01/2013, paralisado ha 33 dias para Intimar parte

5061261.4, desde 18/01/2013, paralisado ha 33 dias para expedir Officio

5060472.5, desde 18/01/2013, paralisado ha 33 dias para expedir Officio

00,1' Todo o acervo tramita pelo Sistema PROJUDI.

GABINETE DA DRA. MARIA ANTONIA DE FARIA

Assistente juridica : Marcos Gonsalves Braga

Assistente Administrativo : Gilberto Ferreira Fayad;

Estagiaria : Paulo Victor Pedroso dos Santos;

Funcionaria cedida pela Prefeitura : Ana Paula Felicio.
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Conclusos a Dra. Maria Antonia , contabilizamos:

FAMILIA E SUCESSOES - 41 processos conclusos, sendo que apenas o processo

n°. 201000207131 encontra-se com prazo excedido (conclusao em 22 /06/2011).

CRIME - 148 processos conclusos, sendo que apenas o processo n°.

200602674497 encontra -se com prazo excedido (conclusao em 30/05/2011).

INFANCIA E JUVENTUDE E 10 CIVEL - 74 processos conclusos , sendo que

apenas o processo n°. 201100545128 encontra-se com prazo excedido (conclusao

em 27/06/2011).

JUIZADOS - 41 processos conclusos , sendo que apenas o processo n°.

201000207131 encontra-se com prazo excedido (conclusao em 22 /06/2011).

Primordialmente , impende considerar que neste gabinete os processos

sao guardados em armarios com localizadores, na forma do programa Atualizar.

Existem 22 processos conclusos ha mais de 100 dias. Dentre eles,

destacamos os seguintes mais antigos:

PROTOCOLO CONCLUSO DESDE:

200202932855 16/10/2012

200504131499 16/10/2012

200902534003 16/10/2012

201002795090 16/10/2012

201103749336 16/10/2012

201104092209 16/10/2012

201002562982 16/10/2012

201002587721 16/10/2012

201101847640 23/10/2012

201201749438 23/10/2012
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}

23/10/2012201202299665

201200825050

201000124155

201002845909

201002929568

23/10/2012

23/10/2012

23/10/2012

23/10/2012

Conclusos ainda , encontramos tambem dois processos de presos provisorios

abaixo elencados:

PROTOCOLO NATUREZA I NOME - FASE

201102117220 Tentativa de Cicero Correia da Silva e outros. 0 feito encontrava-se

Roubo apto para sentenga de merito desde 16/10 /2012. No

entanto , consta despacho generico de 17/01/2013,

determinando a devolurao dos autos ao cartorio para

verificag5o de existencia de petiroes para juntar. Ocorre

que nao existiam interlocutorias ou documentos

relevances que resultasse na devolugao dos autos. Em

21/01 /2013 (fls. 478) foi certificado a situacao prisional e

novamente concluso. Ressalte -se que a informag5o de

prisao domiciliar a de um dos acusados.

201100876604 Tentativa de Renato Ribeiro Rocha . Situacao similar. Processo apto

Homicidio para sentenga desde 11 /05/2012, a ultima conclusao foi

em 01/06/2012 . Sete meses depois foi determinada a

remessa dos autos ao cartorio para juntada de

substabelecimento, tendo retornado concluso em

21/01 /2013 . Frise-se que o acusado encontra-se preso

(recoihido em clinica psiquiatrica para tratamento).

Os demais processos referentes a reus provisorios estao com carga ao MP ao

a Advogado , razao porque nao foram analisados separadamente.
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GABINETE DO DR. LUIZ ANTONIO AFONSO JUNIOR

Assistente juridica : Fernando Hebert Oliveira Geraldino

Assistente Administrativo : Bruno Rodrigues Santos

Secretaria : Ana Paula Rodrigues Araujo

Assessora /Escrevente : Katia Oliveira Afonso

Conclusos ao Dr. Luiz Antonio , contabilizamos:

CRIME - 148 processos conclusos, nenhum ha mais de 100 dias.

INFANCIA E JUVENTUDE E 1° CIVEL - 74 processos conclusos, nenhum ha mais

de 100 digs.

FAMILIA , SUCESSOES E 2° CIVEL - constatamos 68 processos conclusos, sendo

que 05 ha mais de 100 (cem) dias, relacionados a seguir:

201203091049 data de 01/10/2012
201203091421 data de 01/10/2012
201203101320 data de 01/10/2012
201203100951 data de 01/10/2012
201203092967 data de 03/10/2012

JUIZADOS - 41 processos conclusos, sendo que apenas o processo n°.

201000207131 encontra-se com prazo excedido (conclusoo em 22/06/2011).

GABINETE DO DR. JOAO CORREA

Assistente juridica : Fernanda de Carvalho Santos
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Assistente Administrativo : Rafael Dominone Gerrah

r.

Assessora : Savoie Duran Jardani de Paula

Nao foram encontrados processos conclusos ao Dr. Joao Correa.

Tambem nao constatamos nenhuma observarao especifica a ser feita.

COORDENADORIA DE FISCALIZAQAO E APOIO AS SERVENTIAS DA

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIQA DO ESTADO DE GOIAS, aos 11 dias do

mes de marco do ano de 2013.

P Lucimaf&66 Pereira
12° Assessora Correicional

Pedro Henrique Silva Amaral
13° Assessor Correicional

seas Machado dos eis
14° Assessor Correiclonal

andro Mefdonca de /aujo
15° Assessor Correicional

Joao Paulo Lopes Tito
18° Assessor Correicional

a Cristina Queiroz Franco
21a Assessora Correicional

23


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23

