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imW I corregedoria Departamento de Correicao e Serviros de Apoio

geral da justiga Assessoria de Orientacao e Correicao
:do estado de goias Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

"A PUBLICAQAO [`ESTE RELATORIO E DETERMINAcAO DO CONSELHO'`
NACIONAL DE JUSTICeA, PELA META 2 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE

JUSTIQA, QUE DIZ:
META 2: PUBLICAR 100% DAS ALOES CORREICIONAIS (PRESERVADO 0

SI GI L O)."
I "OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATORIO SAO PASSIVEIS DE
,\DI scussAO.,,

RELATORIO No 008/2013

Nos dias 21 e 22 de marco de 2013, por determinacao da Excelentissima Senhora
r4

Corregedora-Geral da Justica, Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, comparecemos

a Comarca de Panama, onde realizamos uma Correicao Geral Extraordinaria constatando-se o",-

seguinte:

Endereco do Forum:

Rua Presidente Getulio Vargas no 540, Panama - Goias.

Juiza de Direito e Diretora do Foro:

Dr' Livia Vaz da Silva

TARIA DO FORO

G^-

c-'

a

Verificamos que nao existem sindicancias em tramitacao e ainda, que os livros

obrigatorios (art. 45 da CAN) estao devidamente escriturados.

DOS AUDITORIOS

Relacao de Servidores:

Theosmair de Carvalho Junior (Porteiro de Auditorios)
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Departamento de Correigao e Servicos de Apoio
Assessoria de Orientagao e Correigao
Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

Antonio Augusto Pereira da Silva (Contador). Conforme Portaria no 011/2011, tal

servidor foi autorizado pelo magistrado competente para fornecer apoio no Protocolo e

Portaria.

Livros obrigat6rios:

Com relagao aos livros obrigatorios constantes no art. 45, item 3, da Consolidacao

dos Atos Normativos, observamos que o Livro de Registro de Entrega de Documentos nao

existia na comarca. Apos orientacao, o servidor responsavel efetuou a abertura de tal livro.

Com relacao ao Livro de Protocolo de Correspondencias e o Livro de Registro de

Feriados, detectamos que tais livros existiam, porem nao estavam sendo utilizados desde 2007

e 2005, respectivamente.

Dada a irregularidade, apos a orientacao devida, as providencias pertinentes foram

adotadas, isto e, o servidor deu continuidade aos livros em comento.

Alem disso, nenhuma anormalidade foi detectada.

Dli iTRIBUIDOR, CONTADOR E PARTIDOR

Relacao de servidores:

• Antonio Augusto Pereira da Silva (Distribuidor, Contador e Partidor)

• Theosmair de Carvalho Junior (Porteiro de Auditorios). Conforme Portaria no

011/2011, tal servidor foi autorizado a fornecer apoio no Distribuidor, Contador e

Partidor.

Os setores em tela realizarn seus respectivos trabalhos em conjunto e no mesmo

espaco fisico. As atribuiroes relativas a distribuicao, contadoria e partidoria, sao

cumulativamente exercidas por Antonio Augusto Pereira da Silva.
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Alem dessas atribuicoes, o servidor suprarrelatado tambem exerce atribuicoes na

central de mandados.

Segundo relatos, existe na comarca grande procura por certidoes, principalmente a

criminal, devido a existencia de empresas locais.

Verificamos que tanto o cartorio distribuidor, quanto as funcoes de partidora e

contadora, estao em situacao regular, de modo que, atendem perfeitamente as necessidades

jurisdicionais, assim como o publico em geral.

Nao detectamos problemas com relagdo ao maquinario.

Ow

No que tange aos livros descritos no art. 45, topico 6, da CAN, vislumbramos que os

respectivos setores no possuem o Livro de Carga de Processos As Escrivanias (conforme item

`a'), nem o Livro de Registro de Partilha de Bens (item 'e'). Considerando esta irregularidade,

orientamos ao servidor que providenciasse a abertura de tais livros, em pastas tipo AZ, face

sua obrigatoriedade.

No que tange ao Livro de Registro de Guias (item `b'), detectamos a sua existencia e,

consequentemente, sua normalidade.

Departamento de Correipao e Servigos de Apoio
Assessoria de Orientapao e Correigao
Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

OFICIALATO DE JUSTICA

Responsavel pela Central de Mandados:

Antonio Augusto Pereira da Silva (Distribuidor, Contador e Partidor)

Oficiais de Justiga:

• Juliana Maria Tizo Guimaraes (Oficial de Justiga)
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Departamento de Correipao e Servicos de Apoio
Assessoria de Orientapao e Correicao
Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

• Cleyton Tavares de Carvalho (Depositario Publico)

Oak

A Central de Mandados e composta pelo servidor Antonio Augusto Pereira da Silva

(Distribuidor, Contador e Partidor).

id o oficialato e composto por dois Oficiais de Justica, sendo ambos pertencentes ao

quadro do Poder Judiciario. Constatamos que a situacao de Cleyton Tavares de Carvalho,

nomeado mediante a Portaria interna no 001/2007, a regular, pois obedece os ditames do art.

185 da CAN, isto e, o Oficial supramencionado pertence ao quadro de servidores efetivos

(Depositario Publico).

A Oficiala Juliana possui 11 mandados , enquanto o Oficial Cleyton 15. Todos estao

Oft

em dia.

Por fim, nao verificamos irregularidades, pelo contrario, notamos que os mesmos

desempenham muito bern seu papel, sobretudo porque todos os mandados distribuidos estao

em dia, sendo devidarnente cumpridos ou sendo devolvidos com a devida certidao de

informacao, ou seja, nao ha mandados em atraso.

Insta salientar, ainda, que a sala dos oficiais a bern organizada e possui espaco fisico

condizente com as necessidades dos oficiais.

DEPOSITO JUDICIAL

Depositario:

• Cleyton Tavares de Carvalho (Depositario Publico)

Possui regularmente aberto o fichario de localizacao dos bens depositados, atraves

do use da pasta tipo AZ, do sisterna de folhas soltas.
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Departamento de Correipao e Servipos de Apoio
Assessoria de Orientapao e Correipao
Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

Na comarca ha tao somente um pequeno deposito, onde sao condicionados objetos

de pequeno porte. Corn relapao aos objetos de medio e grande porte (veiculos por exemplo),

destaca-se que os mesmos permanecem com os proprios interessados das apoes, indicados

pela magistrada competente como fieis depositarios.

Com relapao as armas (brancas e de fogo), todas anteriormente existentes na

comarca ja foram repassadas para o Batalhao da Exercito e as apreendidas sao imediatamente

encaminhadas, respeitando, desse modo, orientapoes da propria Corregedoria-Geral da Justipa

(Provimento n° 20).

Por fim, no tocante ao arquivo judicial, constatamos a existencia de um arquivo geral

ou em conjunto, devidamente organizado por prateleiras conforme cada serventia.

Livros obrigatarios:

0 Livro de Registro de Bens Depositados, constante no art. 45, item 5, da CAN, e

utilizado devidamente atraves do use do sistema de folhas soltas.

ESCRIVANIA DO CRIME E DAS FAZENDAS PUBLICAS

Escriva:

• Talita Queiroz Guimaraes

Escrevente Judichirio:

• Maria das Grapas de Castilho Souza (Licenpa Medica)

Observapoes:

Tramitam na escrivania um total de 411 (quatrocentos e onze) processos, sendo 99
(noventa e nove) criminais, 302 (trezentos e dois) civeis (fazendas pl blicas) e Projudi 10

(dez) processor.

Os processos em tramite nesta escrivania, sao corretamente distribuidos por fase.

Nao existern reus presos na comarca, quando ocorre algum caso encaminha para

cadeia da Comarca de Goiatuba.
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DOS LIVROS:

Departamento de Correicao e Servicos de Apoio
Assessoria de Orientacao e Correipao
Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

Nos termos do Art. 45, Consolidacao dos Atos Normativos, a Serventia cumpre em
parte o estatuido na Consolidacao. Os termos nao sao arquivados em pasta AZ, de folhas

soltas.
Livro de conclusao : E utilizado o sistema de folhas soltas.

Livro de Carga ao Advogado: E utilizado o sistema de folhas soltas. Consta 22 (vinte dois)
processos com carga para advogado, citamos os mais antigos:

PROCESSO NOME DO ADVOGADO DATA DA CARGA

201002711040 Rodrigo Alves da Silva - OAB/GO - no 25331 08/10/12

201203904082 Rodrigo Alves da Silva - OAB/GO - no 25331 20/11/12

201004096873 Ismail Luiz Gome - OAB-GO - n° 28996 26/11/12

Livro de Carga ao Ministerio Publico : E utilizado o sistema de folhas soltas. Consta 09

processos, o mais antigo e:

'ROCESSOS CARGA DESDE No PROCESSOS CARGA DESDE

201201280880 04/03/13 200403118527 13/03/13

Livro de Registro de Armas, de Objeto e Valores: Possui termo de abertura e folhas

numeradas e rubricadas.

Livro de Alistamento e revisao dos Jurados : Possui termo de abertura e folhas numeradas e

rubricadas.

Livro de Sorteio de Jurados e atas de sessao do juri : nao foi apresentado.

Livro de Registro de Termo de Audiencia : Nao tem sido utilizado.

Livro de Remessa para o Tribunal Superiores : No tern sido utilizado.

Livro de Audiencia Admonitoria : Nao tem sido utilizado.

Livro de Controle de Selos: controle regular

DOS PROCESSOS:

Conferindo fisicamente as fases dos processos, pudemos observar

AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE PENA:

- 06 processos nesta fase, abaixo relacionamos:
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Departamento de Correicao e Servicos de Apoio
Assessoria de Orientacao e Correicao
Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

Audiencia realizada em 15/05/12, deferindo a suspensao do
2010004180637

00803813133

Agao Penal

i
Agao Penal

processo pelo prazo de 02 anos

Ultimo despacho datado de 11/07/12, para intimar acusado
que reinicie o cumprimento das condig6es.

Despacho datado de 15/10/12, permanegam os autos em

201004277037 Acao Penal cartorio ate integral cumprimento das condig6es do sursis
processual

200802233591 Agdo Penal Despacho datado em 13/11/12.Idem anterior

9601166092 Agao Penal Reeducando cumpre pena na comarca de Goiatuba

201004095478 Acao Pena
Audiencia em 06/07/2011, deferindo a suspensao do

prrocesso relo prazo de 02 anos.

AGUARDANDO PRISAO: 06 processos

ROCESSOS INFR,'LcAO SITUAcAO

200504200261 Abandono Mandado de prisAo encaminhado a Delegacia de Uberlandia
Material em 27/10/2010

201004007730

200303280209

200805697840

200705240040

200403118500

Homicidio

Furto

Estupro

Furto

Furto

Mandado de prisao encaminhado a Delegacia de Panama
em 11/01/2011

Mandado de Prisao encaminhado a Delegacia do Panama em
08/10/2009.

Mandado de prisAo emitido em 06 /12/2004.

Mandado de prisao emitido em 18/04/2011.

Officio encaminhando copia do mandado de Prisao a
Comarca de Itumbiara em 10/02/2011

Dos inqueritos remetidos a Delegacia 08 (oito ) com carga em aberto:

Processos Data Processos Data

TCO n°75/11 1 02/12/11 Inquerito n° 02/12 i iub/ ll

Inquerito n° 37/11 14/12/11 Inquerito n° 05/12 18/06/12

Inquerito n° 45/11 26/03/12 Inquerito n° 21/12 06/11/12

Inquerito n° 04/09 18/06/12 Inquerito n° 40/12 06/11/12

Outrossim, detectamos algumas irregularidades pontuais:
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Departamento de Correigao e Servigos de Apoio
Assessoria de Orientacao e Correig5o
Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

Das juntadas:
-Encontrarnos 38 (trinta e oito) documentos (peticoes, oficios, carta precatoria, Ars, etc)

aguardando juntada, alguns datados 2012, 2013.

Autos Conclusos Entregue Escrivania:

- 0 mais antigo 201004405884 data 19/11/12. Despacho datado em 13/11/2012, e ate a
presente data nao foi recebido pela escrivania. A1em desse existem mais 15 processos neste

andamento.

Aguardando resposta de Solicitacao : 19 processos

- Processo 201001204470: Despacho exarado em 29/10/12 determinando a expedigdo de
officio. Oficio recebido em 20/11/12, mas ate presente data tal demanda encontram-se na fase

Ag. Resposta de Solicitacao (localizador 03H).

- Processo 201200233284: Idem ao relato anterior.

Aguardando Publicacao de Extrato:

- Processos corn determinacoes ja extratadas no final do ano de dois mil doze, porem ate a
presente data nao foram devidamente certificadas e consequentemente andamentadas
(201002390162, 201003044586, 201202854898 e 200901961790).

- Outras duas demandas id possuem, inclusive, certidao de publicarao, entretanto ainda
continua nessa fase sem o andamento devido (200904592191 e 201102771346).

Aguardando Transito em Julgado:

- Cuida-se de Agdo Civil Pt blica por Ato de improbidade administrativa (200803203602) em
que fora prolatada sentenga homologatoria. Percebe-se que a mencionada sentenca foi
publicada em 27/08/2012 (fl.581). Contudo, ate a presente data nao certificado o transito em

julgado.

Aguardando Juntada de Interlocutoria:

- Processo n° 201101796868 com sentenca transitada em julgado, nao havendo mais
interlocutorias a serem juntadas, processo paralisado desde novembro/2012.

Aguardando Prazo de Suspensao

- Analisando o acervo processual constante na serventia, observamos que no localizador 3-G
existem 40 demandas na fase Aguardando Prazo de Suspensao. Dentre elas, constatamos que
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Departamento de Correigao e Servigos de Apoio
Assessoria de Orientacao e Correicao
Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

em 18 litigios o prazo de suspensao ja expirou mas mesmo assim ainda continuam paralisadas
nesta neste localizador, conforme transcrito abaixo:

PROCESSOS
PARALISADO

DESDE
PROCESSOS

PARALISADO

200805994968 I 18/04/11 1 200806041964 I 18/04/11

200806037886 21/05/12 200504092752 1 15101110

200805982684 21/05/12 200806039455 21/05/12

200805992493 21/05/12 200303278719 02/08/12

200806048160 21/05/12 200805999307 21/05/12

200806041018 21/05/12 200806044521 21/05/12

200403114440 29/06/11 200806044181 25/05/12

200805988828 21/05/12 200806042219 24/05/12

200805970775 21/05/12 200403114424 21/05/12

As demais fases:

- 07 processos aguardando devolucao de precatoria, normais;

- 04 processos aguardando devolugao de mandado, normais;

- 01 processo aguardando publicacao de edital

16 processo aguardando providencia da escrivania o mail antigo datado de 19/11/2012
(201004405884).

- 03 processo com sentenca transito julgado

ESCRIVANIA DE F,t MILIA, SUCESSOES, INFANCIA E JUVENTUDE E CIVEL

Escriva:

• Geysse de Cassia Vieira Borges

Escrevente Judiciario:

• Maraisa Gonsalves das Neves Proto (Acompanhando Conjuge)

Observacoes:
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A serventia possui 139 (cento e trinta e nove) processos fisicos e 41 (quarenta e um)
feitos virtuais (projudi) em tramitacao, os quais se encontram corretamente distribuidos por
fase.

Nao existem reus presos em processo de alimentos na comarca bem como, menores
apreendidos ou em situacao de risco.

DOS LIVROS:

Nos termos do Art. 45, Consolidagdo dos Atos Normativos, a Serventia cumpre em
parte o estatuido na Consolidacao, possuindo apenas os Livros de Cargas ao Advogado e ao
Ministerio Publico e o de Controle de Selos, todos regularmente escriturados.

Segundo informacao da Senhora Escriva, os demais livros obrigatorios (termo de
audiencia e remessa ao tribunal) nao estao sendo utilizados por orientacao do Programa

Atualizar.

DOS PROCESSOS:

Consubstanciado em relatorio do Sistema Controle da Corregedoria-Geral de Justica,
examinamos todos os processos da serventia e relacionamos a seguir aqueles com
inconsistencias a serem sanadas.

Aguardando Decurso de Prazo:

Processo Data Dias ; Observacoes

201200994374 05/10/12
165 Sentenra com transito em julgado . Foi orientado

arquivamento do processo.

200604590150115/08/12 2161 Processo concluso sem andamentar no sistema

0

201103929016 23/04/12 330 Termo de audiencia as fls.30 sem assinatura do juiz Olavo
_ Junqueira de Andrade.

201103867550 26/11/121 113 Processo concluso sem a devida atualizacao da fase no
sistema.

Aguardando Devolucao de Mandado:

Processo Data Dias Observagoes

200604350524 30/08/12 201 Orientamos
a senhora escriva reiterar oficio, tendo em vista

a espera pelo prazo de 06 meses sem resposta.

Aguardando Devolucao de Precatoria:

Rua 10 , n° 150 , 11° andar , St. Oeste, Goiania - Goias - CEP 74.120-020 - Telefone (62) 3216 -2000 www .tiaous.

9^



1

Departamento de Correirao e Servicos de Apoio
Assessoria de Orientamao e Correipao
Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

Obser

Processo referente a precatoria de citacao cuja ordem poderia
ser executada por meio de mandado, considerando que a
diligencia e em Comarca contigua. IA Comarca possui dois
oficiais de justica e reduzido numero de processos em
tramitacao, devendo prevalecer o principio da celeridade
processual.

Processo concluso sem a devida atualizagao da fase no

sistema.

Orientamos a senhora escriva expedir oficio ao juizo
deprecado acerca do cumprimento da carta precatoria
encaminhada no dia de 10/08/2012.

Aguardando Providencia da Parte:

F Processo Dati Dias

201003696273

esso

Orientamos a senhora escriva encaminhar o processo a
conclusao, bern Como a expedigao de AR para intimagdo,
conforme o provimento 05/2010 (atos ordinatorios)

Aguardando Resposta de Solicitacao:

Dias

Owk

201103686784

1201103811864

corregedoria
geral da justira
do estado de goias

04/12/12

04/12/12

07/01/13

105

105

71

Expedido officio ao perito para designar data da pericia.
Orientada a reiterar o officio.

Officio expedido na data de 30/08/2012. Foi orientado a
escriva reiterar os termos do oficio

Aguardando Providcncis da Escrivania:

Processo Data.IDias Processo

Expedida precatoria para Comarca de Itumbiara para
intimacao da sentenca da parte condenada, o juiz
deprecado procedeu de forma diversa a que havia sido

201101000397 06/09/12 194 solicitada, expedindo intimacao para que a parte
procedesse o pagamento do debito. 0 equivoco poderia
ter sido evitado, se o cumprimento da ordem judicial

1 tivesse sido por meio de mandado (Comarca contigua)
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Departamento de Correicao e Servicos de Apoio
Assessoria de Orientapoo e Correipao
Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

GABINETE

Assistentes:

Fernando Borges Faustino (Administrativo);

Maria Clara de Morais Porfirio (Juridica)

Encontramos no gabinete o total de 33 (trinta e tres ) processos , sendo que apenas 19
( dezenove ) constavarn no SPG - Sistema de Primeiro Grau como conclusos.

OM
Autos conclusos ha mail de 100 ( cem) dias:

Processo Data Dias

201100452600

201203542539

200704716709

Processo

04/12/12
105 Processo concluso sem a devida atualizanao da fase no

sistema.

29/11/12 110 Processo concluso sem a devida atualizanao da fase no
sistema.

22/11/12 117 ( Ultimo ato uma certidao de 20/11/2012

CONCLUSOES/SUGESTOES:

Notamos nas serventias a pratica de movimentagdo processual sem o devido impulso,
demonstrando claramente que a atualizanao das fases a simplesmente para escapar do atraso
na marcha processual.

Orientamos todos os funcionarios a nao procederem mais desta forma, pois
atualizando a fase sem dar o correto andamento no processo, fica clara a tentativa de mascarar
o sistema de primeiro grau.

Orientamos os servidores a retirarem periodicamente pelo sistema SPG relatorio
gerencial da serventia, a firn de impulsionar algum feito que eventualmente encontra-se
paralisado alem do prazo.

Alertamos ainda, para que fizessem uma analise corn o consequente impulso em todo
processo constante do acervo da Comarca.
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Departamento de Correig5o e Serviros de Apoio
Assessoria de Orientag5o e Correicao
Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

Salientamos que e dever de todo serventuario da justica praticar os atos discriminados
no Provimento no 05/2010, dando o devido impulso e tomando as providencias oportunas em

cada um dos processos.

Outrossim, convem ressaltar que ao chegarmos ao Forum nos deparamos com as
serventias fechadas e segundo o Sr. Porteiro, a escriva da escrivania do crime, Sra Talita e a
Escrevente Maria das Gracas estavam de licenga legal. A Escriva da serventia civel, teve um
imprevisto e tinha avisado que iria atrasar urn pouco e a outra Escrevente se encontra afastada
da Comarca ha varios anos para acompanhamento de Conjuge.

Desta feita, sugerimos que seja oficiado o ilustre Presidente do Egregio Tribunal de
Justica para conhecimento e analise da situacao da Escrevente Maraisa Gonsalves das Neves
Proto, que se encontra licenciada da Comarca para acompanhamento de conjuge, o qual e
Magistrado desta Corte, atualmente, lotado em entrancia final. Desse modo, vislumbra-se que
e quase impossivel o retorno da servidora a comarca, ensejando assim a sua relotacao de
officio no interesse da administracao publica, haja vista que a sua ausencia tem causado varios
transtornos a atividade forense local.

ASSESSORIA CORREICIONAL - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA DO

ESTADO DE GOIAS, em Goiania , aos cinco dias do mes de abril do ano de dois mil e

treze (05.04.2013).

,.• Henrique Lourenco Petri O^eas Machado dos R Is

11 0 Assessor Correicional 14°/Assessor Correicional

Benilde Arruda Dutra

19a Assessora Correicional

Paulo Gouthier Neto

22° Assessor Correicional
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