
corregedoria
geral da justica
do estado de goias

Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

"A publicagao deste relatorio a determinarao do Conselho Nacional de Justiga,
pela meta 2 da Corregedoria Nacional de Justiga, que diz:
Meta 2: Publicar 100% das Acoes Correicionais (preservado o sigilo)."
"Os dados constantes neste relatorio sao passiveis de discussao."

RELATORIO No 12/2013

(Processo n° 4249909/2012)

No periodo de 11 a 15 de margo de 2013 , por determinagao da Excelentissima Senhora

Corregedora-Geral da Justiga, ilustre Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, comparecemos a

Comarca de Rio Verde - GO, onde realizamos uma Correicao Geral Extraordinaria nas Serventias Judiciais,

constatando-se o seguinte:

End. do Forum Ricardo Prata : Av. Universitaria, quadra 07, lote 12, s/n, setor Tocantis.

Telefones : (64) 3611-8791 e 3611-8700.

Juiz de Direito e Diretor do Foro : Dr. Vitor Umbelino Soares Junior.

SECRETARIA DO I FRO Lucitari:

SERVIDORES LOTADOS:

SECRETARIA DO FORO:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO:

Patricia de Cassia Costa;

Renato Ledo de Lemos Barroso;

TELEFON I STA/RECEPCION ISTA
(AGROSERVICE): Raquel Soares da Silva;

TELEFON ISTA/RECEPCION ISTA
(AGROSERVICE): Fabiana Barbosa Silva;

JOVEM APRENDIZ
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(PROMOCAO SOCIAL):

OBSERVACOES:

Deles da Silva Rodrigues.

Detectamos a existencia de alguns procedimentos administrativos. Os autos de no 381/2013 versam
sobre a edipao da Portaria no 06/2013 que revogou a Portaria no 66/2011 do entao Diretor do Foro e assim,
determinou que os autos de processos judiciais com abertura de vista ao MP deverao ser resolhidos e
transportados pela Diretoria do Foro local ate a sede administrativa da citada instituicao. A fase atual deste
processo e o arquivo, vez que foram resolvidos os questionamentos dantes solicitados pelos Oficiais de
Justica.

Com relacao ao processo administrativo de no 325/2010, refere-se a reclamarao do Juizo da segunda
Vara da Comarca de Canarana-MT aforada em face do Escrivao de Familia, Evaldo Vilela Leao, por suposto
ato de desidia funcional por ele praticado em nao agilizar o cumprimento de carta precatoria oriunda daquela
Comarca. Fora encerrada a sindicancia e aberto processo administrativo que esta em andamento. Contra o
mesmo escrivao tramitam mais tres processos administrativos (autos no 314/2010), (autos no 326/2010), (n°
329/2010) e a sindicancia no 279/2008, todos por suposta transgressao disciplinar. Todos os feitos estao no
aguardo de manifestacao da comissao processante que sera designada pelo hodierno Diretor do Foro.

Contra a Escriva da la Vara Criminal fora instaurada a sindicancia no 336/2011, tambem por suposta
transgressao disciplinar com apresentacao de contestacao e esta aguardando a manifestacao da comissao
processante a ser designada.

1a VARA CIVEL (Assessora Correicional - Lucimar):

Juiza titular : Lilia Maria de Souza.

SERVIDORES LOTADOS:

ESCREVENTES: Leila Aparecida de Assis Siva Ferreira - escriva respondente;

Mirelly Carla de Moraes;

Getulio Barbosa Cabral Filho;

Kleber Ferreira de Souza;

Oscar Luis Colossi Filho;

Ivani Vieira da Silva Leite.

CEDIDOS PELA

PREFEITURA: Lailson Ferreira Queiroz;

Adelaides Lao Ferreira.

ESTAGIARIOS-CIEE: Bernardo Rossa Segalin;

Nayane Martins Gimenes.

ESTAGIARIOS -

FESURV: Marcelo Batista de Faria;

Gilberto Martins Guimaraes Filho.

JOVENS

APRENDIZES: Andrielle de Jesus Lopes;
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Luiza Leal Rodrigues.

r.

OBSERVACOES:

Nesta serventia tramitam 5838 feitos, de acordo com relatorio gerado no Sistema Controle. No
entanto, os espagos sao been diminutos e faltam estantes para acondicionar os processos que estao em
diversas fases e empilhados em cima das mesas, aguardando atualizacao dos andamentos no SPG, Segundo
nos informou, Leila Aparecida, escrevente e escriva em substituigdo. Este fato ocorre justamente pela falta de
espago, been como estantes, fato que constatamos in loco.

Servidores efetivos sao seis, sendo que doffs estao em estagio probatorio. Os demais sao estagiarios e
servidores cedidos pela Prefeitura e Camara de vereadores locais. Todos trabalham em sistema organizado
pelo ultimo numero dos autos. Ex.: o final 04 e do servidor tal e assim por diante. Por isso, existem processos
aguardando devolucao de mandado em prateleiras diversas (organizadas pelo final do numero dos autos).

Detectamos a existencia de inumeros mandados aguardando juntada e separados em pastas por final
do numero dos autos. Orientamos a procederem a devidajuntada.

FASE AGUARDANDO DEVOLUCAO DE MANDADOS:

Consultando o Sistema Controle da Corregedoria-Geral da Justiga, verificamos a existencia de
diversos processos (105) aguardando devolugao com prazo excedente em mais de trinta dias. Dentre eles,
elencamos os seguintes mais antigos:

PROTOCOLO NATUREZA L PARALISADO DESDE:

201003846550 Busca a Apreensao Em seis de setembro de 2012, fora deferida liminar de busca e
apreensao, sendo que o feito fora devolvido para a serventia expedir

em 11/09/12 (fls.66). Em 05/11/12, dois meses apos, o mesmo restou
expedido, sendo que o respectivo mandado so foi juntado nesta data
(11/03/13), quatro meses apos (120 dias).

201200894345 Reint. de Posse 0 mandado de citacao foi expedido em 15/01/13 e esta aguardando
devolucao bem mais de trinta Bias. Esta situacao (Janeiro de 2013) e
recorrente em varios outros feitos.

200904642644 Despejo 0 mandado de intimacao para pagamento em cumprimento de
sentenca foi expedido em 25/09/12 e ate hoje, 11/03/13, mais de
cinco meses, o mesmo ainda no foi devolvido.

201201465014 Execucao 0 mandado de citacao, penhora e avaliacao foi expedido em 29/10/12,
contando com mais de quatro meses (120 dias) com prazo em aberto
Para devolucao.

200902824192 Exibicao de 0 mandado de busca e apreensao de documentos foi expedido
Documentos 06/12/12, estando em aberto desde entao (mais de 90 dias).

201201096337 Carta Precatoria de 0 mandado de citacao, penhora e avaliacao foi expedido em 07/11/12,
Citacao esta devolvido nos autos (fl. 19) sem data de sua juntada, no entanto

consta certidao do Oficial, Timoteo David M. Oliveira, que procedeu a
1 citacao, com data de 03/12/12 e ate hoje (11/03/13) a serventia nao
atualizou o devido andamento. Situacao similar no processo n°
1201104877958.

201003167858 Execucao 0 mandado de Avaliacao foi expedido em 23/11/12 e apos mais de 90
dias ainda nao restou devolvido.

201200938695 Busca e Apreensao Foi determinada a expedicao do mandado em 30/10/12 e recebido na
serventia em 01/11/12, so expedido em 06/12/12 e o mesmo ainda nao
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200803720623

200401337582

201002781315

201104685129

201201516611

111433201201

201102967674

20120238790401202387904

009003644532

foi devolvido (mais de 90 dias).

Execuqao de Sentenqqa Mandado desentranhado em 26/09/12
a ap6s mais de 120 dias nfio

devolvido.

Execugao Mandado de avalia^ao expedido em 23/
08/12 (mais de 180 dias) e

idl o.vainda nao devo

Mandado de avaliagao expedido em 21/11/12 (mais de 90 dias) sem
Execuqao

bs8
/10/12 e devolvido em 27/02/13,

M an
xpedido em

Carta Precat6ria de
i apaste 120 d .

Citacao pr
camen

lvidod .evo
Carta Precat6ria Mandado expedido em 04/ 10/12 e ainda no

Busca e Apreensao Mandado expedido em 25/10/12 e no devolvido.

Busca e Apreensao Mandado desentranhado em 22/12/12 e ainda no cumprido.

Carta Precat6ria Mandado expedido em 26/11/12 e nao devolvido.

i Mandado expedido em 13/11/12 e nao devolvido.

201201665200

Carta Precaturta

00702505905 Execu^ao Mandado expedido 21/11/12 e nao devolvido
. Dos meses del

novembro e dezembro de 2012, existem inumeros processes no

aguardo de devolugAo dos respectivos mandados.

termo
201002187740 Reintegragao de Posse Mandado desentranhado Ti m teoeDav d (det data.8/12/E12),,

considerando a cert
demonstra que no demorou muito na respectiva devolucao. No

entanto, a serventia esta inerte desde esta data.

Monit6ria Mandado expedido em 30/08/12 e no devolvido (mais de 180 dias).
aA oc

200300944769 IExecucao de Sentenca
Mandado desentranhado em 13/11/12 , cumprido em janeiro de 2013, e

ate esta data (12/03/13) permanece inerte na serventia_ ___

2a N 1. RA CIVEL (Assessor Correicional - Hu

SERVIDORES LOTADOS:

/" ESCRIVA NOMEADA: Danusa Barros Gomes;

ESCREVENTES:
Amadeu Nunes de Almeida Junior;

Renata Vasconcelos da Rocha;
Gabriella Martins Nunes Marques;

Lizziane Neres de Moura;
Evando Xavier da Silva;

CEDIDOS PELA
PREFEITURA: Alba ValeriaA. dos Santos Barros;

Matias Eduardo M. Evangelista;

Victor Henrique P. L. Costa Mothe;

Caroline Gomes Melo;

ESTAGIARIA
CCIEE: Janaina Mota da Silva;

ESTAGIARIOS FESURV : Rogerio Nunes Silva;
Sthenio Oliveira Silva;

JOVENS APRENDIZES
: Janice Paulino de Franca;

Bruno de Sousa Vieira.

0):
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PROCESSOS AGUARDANDO DEVOLUCAO DE MANDADO

OBSERVACOES:

A logistica da escrivania a feita com divisao de processor por equipe, onda cada grupo fica

responsavel por dar andamento a determinados processos, observando seu numero final.

De acordo com informacao da escriva respondente, Danusa Barros Gomes, devido a falta de

computadores, a juntada de mandados flea prejudicada. Foi constatado que esse atraso ocorreu tambem por
ingerencia dos serventuarios, ja que o numero de mandados devolvidos para serem juntados era muito

grande. Foi solicitado a escriva que apresenta-se a relacao de cada grupo de trabalho para que seja

identificado o atraso.

As intimacao/citacoes por AR demoram muito para serern juntadas nos processos, de modo que o

processo flea aguardando devolugdo de AR por prazo muito extenso.

Existem varios processor com carga
de mandado de busca e appeensao dos autos comucarga por prazo

Controle, sendo providenciado a elaboragdo

extrapolado.

Foi constatado, como principal irregularidade nessa serventia, a demora em fazer a juntada dos

mandados cumpridos nos processos, bern como dar seu devido andamento no SPG, o que nao ocorre de
forma adequada. A serventia conta corn 6 escreventes o que demonstra falta de gerencia da escriva em

delegar tarefas.

PROTOCOLO NATUREZA
OBSERVACOES:

201102105222

200904952112

201201648283

201201931163

201202064013

201104620183

20120278404083

201203104094

201202240156

Execucao

Busca e Apreensao

Cobranca

Busca e Apreensao

Busca e apreensao

Obrigacao de fazer

Desapropriacao

Execucao

Execucao

Mandado de N° 110691913 foi expedido em 25/08/2011, devolvido
em 24/11/2011, porem o mandado nao foi juntado. Houve o
desentranhamento do mandado para novo cumprimento em

22/01/2013.

Mandado desentranhado para cumprimento de intimacao sem

movimentacao desde 12/11/2012

oMandado expedido em 27/08/2012, devolvid para a escrivania,

porem nao foi juntado no processo.

Mandado expedido em 20/09/2012, devolvido para a escrivania,

porem no foi juntado no processo.

Mandado expedido em 20/09/2012, devolvido para a escrivania,

porem no foi juntado no processo.

Mandado expedido em 24/09/2012, devolvido para a escrivania,

porem no foi juntado no processo.

Mandado expedido em 07/11/2012, devolvido para a escrivania,

porem no foi juntado no processo.

0 Despacho initial mandando ser realizada a citacao do executadol
foi proferido em 02/10/2012. 0 processo foi recebido na escrivania
em 08/10/2012, porem o mandado de citacao sb foi feito em

18/02/2013 nao sendo devolvido ate o momento.

Mandado devolvido na escrivania e juntado no processo em
25/09/2012, porem no houve recebimento do mesmo no SPG, sem
nenhuma movimentacao apbs a referida juntada.
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m com
201201389946 r Buscae Apreensao

P °^ o mandadotjA foi devolvido na escrivania sem tiler sidosjuntado

no processo . Peticao de acordo datada de 17/12/2012.

qiio de a'
201201656456 Execu^ao Mandado juntado em 05 / 11/2012, por6m nao foi moviment0 no SPG,

e encontra-se paralisado desde entao.
leita

201203189626 Carta Precat6ria Trata-se de Carta Prec 6ae d a
ocessorcivel nara and enc a realizadan >

201104877796

200902381045

201202312645

201201120785

201000502885

201202967455

201102543815

201202689684

201204313924

201204212613

9501159124

201000933584

201203253324

201204057634

201202988134

200902370604

200601368104

. 200804463004

200804305034

201202660287

201202846127

201203222097

201103219477

a pmtimacao de testemu
em 18/10/2012.

Busca e Apreensao Mandado devolvido sem cumprimento da diligencia em 22/10/2012,

sem a devida baixa no SPG.

Execucao Mandado de Penhora expedido em 05/10/2012.

Busca e Apreensao Mandado devolvido em 04/10/2012, sem a devida baixa no SPG.

Execu^ao Mandado devolvido em 04/10/2012, sem a devida baixa no SPG.

Execu^ao Mandado intima^ao de penhora expedido em 13/09/2012 aguardando

juntada.

Busca e Apreensao Mandado de Busca e Apreensao expedido em 13/09/2012.

Monit6ria Mandado devolvido em 25/09/2012,
juntado ao processo, sem

movimentaca0 no SPG.

Carta Precat6ria Trata-se de Carta Precat6ria de Citacao/lntimacao com mandado

expedido em 29/01/2013

Busca a Apreensao Mandado expedido em 23/01/2013, sem resposta ou juntada de

certidao.

Busca a Apreensao Mandado expedido em 23/01/2013, sem resposta ou juntada de

certidao.

Execucao Processo apto a sentenca desde maio de 2009, aguardando

cumprimento de acordo.

Repeti^ao de Mandado expedido em 13/11/2012 sem juntada de resposta do

Ind6bitos Oficial

Busca e Apreensao Decisao deferindo a liminar datada de 02/10/2012, sendo expedido
mandado somente em 30/01/2013, ainda sem resposta.

Busca e Apreensao

Carta Precat6ria

Decisao deferindo a liminar datada de 27/11/2012, sendo expedido
mandado somente em 01/02/2013, ainda sem resposta do Oficial.

Trata-se de Precat6ria com mandado expedido em 12/11/2012 sem

devolucao do mandado.

Execucao Processo paralisado desde 12/07/2012.

Execu^ao Processo paralisado desde 03/11/2010, corn acordo para ser

homologado, extinguindo a execucao_

Execucao Processo paralisado desde 13/01/2009 sem andamento.

Monit6ria Processo paralisado desde 18/11/2009 sem andamento.

dado expedido em 09/11/2012 e devolvido em 18/12/2012 sem
Carta Precat6ria Man --^

serjuntado ao processo.

Carta Precat6ria Mandado expedido em 12/11/2012 e devolvido em 27/12/2012 sem

ser juntado ao processo.

Execucao de Mandado expedido em 28/11/2012 e devolvido em 06/12/2012 sem

Sentenca ser juntado ao processo.

Declarat6ria Mandado expedido em 20/11/2012 e devolvido em 13/12/2012 sem

serjuntado ao processo.
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201204374117 Carta Precatbria Mandado expedido em 18//12 /2012 e devolvido em 07/01/2013 sem
serjuntado ao processo.

201203534307 lndenizacao Mandado expedido em 23/11/12 e devolvido em 04 / 12/2012 sem ser
juntado ao processo.

201202333707 Carta Precatoria Mandado expedido em 12/11/2012 e devolvido em 07/12/2012 sem
serjuntado ao processo.

201002351175 Reintegracao de

Posse
Mandado de Manutencao/Reintegragao de Posse expedido em
29/10/2012, sem devolucao.

201202977647 Monitoria Mandado expedido em 18/10 /2012 e devolvido em 11/12/2012 sem
serjuntado ao processo.

201101496147 Monitoria Mandado frustrado sem cumprimento e desentranhado varias vezes
Para cumprimento.

201104495907 Execucao Mandado frustrado sem cumprimento e desentranhado desde a sua
expedicao em marco de 2012.

201204445375 Carta Precatoria Mandado expedido em 13/12/2012 sem ser certificado oujustado ao
processo.

200904907265 Execucao Mandado desentranhado varias vezes sem cumprimento , nao sendo
certificado nem devolvido.

20 1 003 3 005 1 5 Busca e Apreensao Mandado desentranhado varias vezes sem cumprimento , nao sendo
certificado nem devolvido.

201203317438 Busca e Apreensao Mandado cumprido a devolvido a escrivania em 02/10/2012 sem ser
juntado ao processo.

201203493708 Busca a Apreensao Mandado cumprido sem juntada desde 07/01/2013.

201202847638 Busca e Apreensao Mandado cumprido sem juntada desde 19/09/2012.

201202073438 Cobranca Mandado cumprido sem juntada desde 22/11/2012.

201201817328 Busca e Apreensao Mandado cumprido sem juntada desde 17/12/2012.
201001692530 Extincao de

Condomfnio
Processo paralisado desde 13/08/2012 sem certificacao.

201203022780 Execucao Mandado devolvido ejuntado sem andamento no SPG.

201202784083 Desapropriacao Mandado expedido em 07/11/2012 sem certificacao oujuntada.
2008043 1 68 1 8 Execurao Mandado juntado sem andamento no SPG.

200805267594 Embargos a
Execucao

Mandado juntado sem andamento no SPG.

201202982284 Execucao Mandado expedido em 10/12 /2012 sem certificacao ou juntada.
201201190384 Carta Precatbria Mandado expedido em 23/11/2012 sem certificacao ou juntada.
201202930624 Busca e Apreensao Mandado expedido em 16/10 /2012 sem certificacao ou juntada.
201202123044 Carta Precatoria Mandado expedido em 23/11/2012 sem certificacao ou juntada.
201103979544 Busca e Apreensao Mandado desentranhado para cumprimento sem certificacao ou

juntada desde 23/11/2012.

201104095844 Busca a Apreensao Mandado expedido em 28 /11/2012 sem certificacao ou juntada.
201004429848 Busca e Apreensao Mandado expedido em 03/12/2012 sem certificacao oujuntada.
201003405775 Reintegracao de

Posse j
Mandado desentranhado para cumprimento , sem certificacao ou
untada desde 21/11/2012.

201100457555 Monitoria
j
Mandado de intimacao expedido em 06/12/2012 sem certificacao ou
untada.

201201465456 Execucao Mandado devolvido ejuntado ao processo sem andamento no SPG.
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201203454206 Busca e Apreensao Mandado expedido em 17/10/2012 sem certificacao ou juntada.

9501156516 Execucao Mandado desentranhado para cumprimento sem certificacao ou
juntada desde 29/10/2012.

201203563986 Busca e Apreensao Mandado expedido em 17/10/2012 sem certificacao ou juntada.

201201426876 Busca e Apreensao Mandado expedido em 16/10/2012 sem certificacao ou juntada.

201203253006 Busca e Apreensao Mandado expedido em 17/10/2012 sem certificacao ou juntada.

201201906096 Carta Precatoria Mandado expedido em 07/11/2012 sem certificacao oujuntada.

201200800146 Execucao de
Sentenca

Mandado de Citacao expedido em 06/11/2012 sem certificacao ou
juntada.

200904549806 Dep6sito Mandado de citacao expedido em 05/12/2012 sem certificacao ou
juntada.

200704160166 Execucao Mandado devolvido e juntado desde 12/12/2012 sem andamento no
SPG.

201202103825 Cominatoria Mandado expedido em 03/12/2012 sem certificacao ou juntada.

201203187615 Desapropriacao Consta somente decisao de fls. 80/83, determinando a citacao do
requerido, sem mandado.

201200564272 Carta Precatoria Mandado expedido em 18/09/2012 sem certificacao oujuntada.

201203900621 Execucao Mandado expedido em 08/01/2013 sem certificacao oujuntada.

201004122432 Cumprimento de
Sentenca

Mandado expedido em 18/12/2012 sem certificacao ou juntada.

20 1 204 1 70422 Despejo Mandado devolvido em 08/01/2013 sem andamento no SPG.

201203439142 Busca e Apreensao Mandado devolvido em 08 /01/2012 sem andamento no SPG.

201105041942 Cobranca Mandado devolvido em 29/01/2013 sem andamento no SPG.

201203305472 Carta Precatoria Mandado devolvido em 13/01/2013 sem andamento no SPG.

9600978824 Execucao Mandado expedido em 16/10/2012 sem certificacao ou juntada.

201203370843 Carta Precatoria Mandado expedido em 28/11/2012 sem certificacao oujuntada.

201202937564 Busca a Apreensao Mandado de Busca e Apreensao expedido em 29/11/2012 sem
certificacao ou juntada.

200903875084 Cumprimento de
Sentenca

Mandado de intimacao expedido em 28/11/2012 sem certificacao ou
juntada.

201202129204 BuscaeApreensao Mandado desentranhado para cumprimento desde 30/11/2012 sem
certificacao ou juntada.

201202801824 Busca e Apreensao Mandado de Busca a Apreensao sem certificacao desde 16/10/2012.

201104004814 Busca e Apreensao Mandado de Busca e Apreensao sem certificacao desde 23/11/2012.

201200014574 ExecuCao Mandado desentranhado para cumprimento desde 30/11/2012.

200904470924 Deposito Mandado desentranhado para cumprimento desde 13/11/2012.

200800177864 Execucao Mandado desentranhado para cumprimento desde 03/12/2012 sem
certificacao ou juntada.

201202990384 Execucao Mandado devolvido e juntado desde 29/10/2012 sem andamento no
SPG.

201202781734 Execucao Mandado expedido em 28/11/2012 sem certificacao ou juntada.

201203078514 Execucao Mandado de Busca e Apreensao expedido em 16/10/2012 sem
certificacao ou juntada.

201100354314 BuscaeApreensao Mandado desentranhado para cumprimento desde 14/12/2012 sem
certificacao ou juntada.
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201202133694 Execucao Mandado de citacao expedido em 16/10/2012 sem certificacao ou
juntada.

201002312390 Execucao Mandado desentranhado para cumprimento de arresto expedido em
06/09/2012 sem certificacao.

201104278620 Carta Precat6ria Mandado cumprido sem andamento SPG.

201202955180 Carta Precat6ria Trata-se de Carta Precat6ria de Busca e Apreensao de Processo corn
mandado expedido em 26/11/2012 sem resposta.

201100713543 Cumprimento de Mandado de intimacao expedido em 23/11/2012 sem certificacao ou
Sentenca juntada.

201203767603 Busca e Apreensao Mandado cumprido sem andamento no SPG.

201105070373 Monit6ria Mandado de citacao expedido em 13/01/2012 sem resposta.

201002182594 Execupao Mandado desentranhado para cumprimento expedido 07/01/2013
sem certificacao ou juntada.

201202562153 Busca a Apreensao Mandado expedido em 12/10/2012 sem certificacao ou juntada.

201202988134 Carta Precat6ria Mandado expedido em 12/11/2012 sem certificacao ou juntada.

201201222103 Rescisao Contratual Mandado de citacao expedido em 04/12/2012 sem certificacao ou
juntada.

201002129693 Reintegracao Mandado desentranhado expedido em 03/12/2012 sem certificacao
ou juntada.

201202288973 Carta Precat6ria Mandado de Busca a Apreensao expedido em 03/12/2012 sem
certificacao ou j untada.

201202932570 Indenizacao Mandado de Citagao expedido em 23/11/2012 sem certificacao ou
j untada.

201202770180 Carta Precat6ria Mandado de Citacao expedido em 26/11/2012 sem certificacao ou
juntada.

3' VARA CIVEL (Assessora Correicional - Lucimar):

Nao possui juiz titular e quern responde 6 o Juiz Dr. Wagner Gomes Pereira.

SERVIDORES LOTADOS:

ESCRIVA: lene Vieira Cabral Wegner.

ESCREVENTES: Lorena Almeida Rosa;

JulianaAparecida da Silva;

Cesar Augusto Vieira;

Waldirene da Silva Carvalho;

Nara Nubia da Silva Fernandes.

CEDIDOS PELA

PREFEITURA: Eleia Borges da Silva;

Vania Solange Palmeira.

ESTAGIARIOS-CIEE: Cynthia Furquim Vieira;
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Laiana de Figueiredo Andrade;

Fabiane Cardoso Nogueira.

JOVENS

APRENDIZES: Marilia da Costa Sousa;

Thays Pasmyny de Almeida Santos.

OBSERVACOES:

Nesta serventia estao em tramite 4861 processor, conforme consta no Sistema Controle da
Corregedoria-Geral da Justica.

Ao consultarmos o Sistema Controle, observamos a existencia de 185 processos mais antigos
aguardando devolucao de mandado , e ao analisa-los fisicamente, verificamos o de no 201204159240
(Carta Precatoria) que esta com 32 dias no aguardo de devolucao, existindo, em media mais uns 14 processos
nesta data, os demais nao estao com tanto excesso de prazo. Ao perguntarmos a diligente escriva o motivo
desta realidade, ela nos informou que apos vencido o prazo de 30 dias (Provimento 05 de 2010, art. 328-b,
inciso XXVII: "cobrar periodicamente dos Oficiais de Justica a devolucao de mandados cujo cumprimento
exceda a 30 (trinta dias), consulta no SPG se o mandado foi remetido a serventia, caso positivo junta e se nao
foi feita a remessa, verifica no SPG se houve dilacao do prazo pela central de mandados para a devolucao do
mesmo. E, se foi dilatado aguarda o prazo.

Quando comecamos a manusear os processos detectamos quao organizada e a serventia, pois em
cada feito nas capas contem "bilhetes/lembretes" de quando vence o prazo de cumprimento para cada fase.
Entao, ao conversarmos corn a escriva, lene Vieira Cabral, ela nos informou que a uma forma de monitorar o
vencimento de prazo de todas as praticas cartorarias, no afa' de evitar atrasos. Nos apresentou o relatorio de
estatistica, bem como a relacao dos processos com prazos vencidos e o relatorio estatistico de processos que
retira do SPG, diaria, semanal e mensalmente. Pudemos verificar que os "bilhetes" estao contidos nas capas
dos processos em todas as fasesjustamente para o controle do prazo de cumprimentos de cada qual.

Constatamos a existencia de alguns mandados para serem juntados, mas nenhum fora do prazo.

JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE (Assessora Correicional - Lucimar):

Juiz titular : Dr. Wagner Gomes Pereira
AAR-

SERVIDORES LOTADOS:

Escriva: Rosangela Maria Alves de Sousa;

Escreventes: Cyntia Quintiliano Silva Vie ira;

Lucia Maria do Carmo Lima Mota;

Cedidos pela

Prefeitura: Leticia de Oliveira Alves Fonseca;

Marta Helena de Souza Paraguai;

Jovem

Aprendiz: Lara Borges Dutra.

OBSERVACOES•

Pesquisando no Sistema Controle, verificamos a existencia de 603 processos em tramite.
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Neste 4° andar, estao instaladas as seguintes varas:

Infancia e Juventude, 2a e 3a Varas Civeis e Fazendas e Registros publicos, sendo que a la Vara Civet
esta no 2° andar. Outro fato a que na Infancia tramitam 603 feitos e no 1° Civet um niimero bern maior, qual

seja, 5836.

Logo, considerando que esta serventia a mais ampla do que a do 1° Civet e conta com um acervo
muito menor, torna razoavel que ela seja instalada nestas dependencias e a Infancia transferida para o 2°

andar.

Pesquisando no Sistema Controle, na fase aguardando devolucao de mandados e constatamos que
sao 33 feitos e dentre eles nao detectamos tanta demora na devolupao dos mandados. Os mais antigos sao:

PROTOCOLO NATUREZA PARALISADO DESDE:

201300373398 Medida Protetiva 04/03/2013

201104484263 Medida Protetiva 11/03/2013

201204133616 Adquirir, Guardar... 06/03/2013

Portanto, comprovado esta que nesta serventia nao existe muito excesso de prazo na devolucao dos

mandados.

Observamos a existencia de alguns mandados para serem juntados, todos devolvidos neste mes de
margo, mas durante a inspecao, a diligente auxiliar administrative, Leticia, procedeu a juntada dos mesmos.

Tivemos uma conversa com o Juiz titular, Dr. Wagner, que nos solicitou que averiguassemos o
quantitativo de processos protocolados de natureza civet e distribuidos para as respectivas serventias/varas,
para o desiderato de possivel criacao de mais Varas Judiciais para a crescente Comarca de Rio Verde.

Em virtude desta solicitacao do eminente Juiz Dr.Wagner, requeremos certidoes do Coordenador de
servicos gerais e informatica-CPD, Sergio Silva Vieira, tambem escrevente, que nos repassou demonstrando
o quantitativo de processos em tramite e tambem arquivados e Projudi nos anos de 2011, 2012 e 2013, dados
estes que comprovam o crescimento constante nao so da cidade de Rio Verde, como tambem da Comarca,
comprovando o grande acervo de cada serventia.

Portanto, consoante o contido nas Certidoes anexas, o total geral de processos protocolados no ano

de 2011 foi de 13.761 (treze mil, setecentos e sessenta e urn), ja no ano de 2012 foi de 51.673 (cinquenta e

um mil, seiscentos e setenta e tres) configurando o real crescimento de quase 40.000 feitos em apenas um

ano.

ESCRIVANIA DAS FAZENDAS PUBLICAS REGISTROS PUBLICOS e AMBIENTAL (Assessor

Correicional - Hugo)

SERVIDORES LOTADOS:

ESCRIVA : Luciana Marques;

ESCREVENTES: Carita Batista Andrade;

Silvania Ferreira Martins Souza;

Elzi Leida do Carmo Franca;

Karla Bethania Fernandes Nazar;

Gutierre Carmo Sato;

Tatiana Moraes Taborda;
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Rafael Souza Proto;

/^

CEDIDOS PELA

PREFEITURA: Hayanna Freitas Arantes Oliveira;

Alex Camilo Carelli;

Karina Medeiros de Oliveira Melo;

Nayane Couto de Oliveira;

ESTAGIARIOS

CIEE/FESURV: Jaqueline Bahls;

Braz Borges dos Santos;

Laiane Gouveia;

JOVEM APRENDIZ: Kerolayne Martins Rodrigues.

OBSERVACOES:

A logistica da escrivania d feita com divisao de processos por equipe, onde cada grupo fica

responsavel por dar andamento a determinados processos, observando seu numero final.
Nessa serventia os mandados sao juntados todos os dias aos processos, conforme sao devolvidos, nao

ocorrendo atrasos na juntada.

Pordm, alguns processos na fase "Carga ao Advogado" estao corn prazo extrapolados conforme

consulta ao Sistema Controle, sendo sugerido que seja oficiado o Juiz Diretor do Foro para as devidas

providencias tendo em vista que a Vara esta desprovida de Magistrado.

Os mandados nas Execugoes de IPTU sao cumpridos por Oficias "Ad hoc" pagos pela

municipalidade. Para esses Oficiais nao fica estipulado prazo de devolugao, o que nao os impede de receber

novos mandados. Foi requerido pela Magistrada em Auxilio, Dra Sylvia Amado Pinto Monteiro, que seja

encaminhado aos oficiais que estao com mandados com prazo extrapolado para que proceda a devolugao, no

prazo de 48 horas, dos mandados em atraso. Tambdm foi solicitado pela Magistrada, relatorio mensal dos

processos aguardando devolugao de mandado e com carga ao Advogado, ficando o encargo a

responsabilidade da Escriva.

Fomos informados pela escriva, Luciana, que os Oficiais de Justiga ao serem cobrados para que

devolvam os mandados de execugao fiscal com prazo de devolugao extrapolados, alegam que o mandado

encontra-se no CRI local para o procedimento de buscas, para que seja realizado a averbagao.

Foi verificado que o andamento de alguns processos foi renovado com a mesma fase, sem que nada

tenha acontecido de novo para que houvesse essa renovagao. 0 motivo, segundo a Escriva Luciana d que foi

feita cobranga aos Oficiais de Justiga, por meio de Comunicagao Rapida Informal, da devolugao dos

mandados em atraso, e que somente por ter feito tal requerimento, poderia haver a renovagao do andamento.

Tal fato ocorreu em quase todos os processos de Execugao de IPTU.

A Vara conta corn 6. 116 processos fasicos e 6.400 no PROJUDI . Dos 330 processos que estavam

aguardando devolugao de mandados, foi constatado como principal irregularidade, a demora por parte dos
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Oficiais de Justiga AD HOC em fazer a devolugao dos mandados a escrivania, o que gera a Ientidao no
andamento desses processos .

Ademais, nota-se que essa renovagao de fase no SPG, nao possui nenhum ato
que gerasse essa demora. Citamos:

.PROT000LO

200601082316

200604068136

200604248886

200600957076

201203589446

9701496876

200604177326

200601120536

200703269326

200604034916

. 200600988486

200604299286

200600926936

200601188246

200604263630

200603981946

200402474346

200600933886

200604125946

200603973536

201103369096

NATUREZA
OBSERVAcOES:

Execugao de IPTU Mandado expedido em 18/07/2012, sendo certificado pelo Oficial deJustiga que o referido se encontra no CRI local.
Execugao de IPTU Mandado expedido em 17/11/2012 sem certificagao oujuntada.
Execugao de IPTU

Mandado de citagao desentranhado para cumprimento expedido em
13/01/2013, estando sem certifcagao.

Execugao de IPTU Mandado expedido em 1 7/01/2013./2013.v 9

L1vu rublica Mandado de Citagao expedido em 17/01/2012 sem certificagao ou
juntada.

Reparagao de Danos

Execugao de IPTU

Execugao de IPTU

Execugao de IPTU

Execugao de IPTU

Execugao de IPTU

Execugao de IPTU

Execugao de IPTU

Mandado expedido em 27/01/2012 sem certificagao ou juntada.
Mandado expedido em 26/03/2012 sem certificagao ou juntada. Foi
solicitada a devolugao ao Oficial.

Mandado expedido em 23 /03/2012 sem certificagao ou juntada. Foi
solicitada a devolugao ao Oficial.

Mandado expedido em 23/03/2012 sem certificagao ou juntada. Foi
solicitada a devolugao ao Oficial

Mandado expedido em 26/03/2012 sem certificagao ou juntada. Foi
solicitada a devolugao ao Oficial.

Mandado expedido em 21/11/2011 sem certificagao ou juntada. Foi
solicitada a devolugao ao Oficial.

Mandado expedido em 18/02/2012 sem certificagao ou juntada. Foi
solicitada a devolugao ao Oficial

Mandado de citagao expedido em 12/11/2012 sem certificagao ou
juntada.

Execugao de IPTU
Mandado de Registro de Penhora expedido em 18/10/2012 sem

4certificagao ou juntada.

Execugao de IPTU 10 processo referido esta apensado a uma outra execugao onde o
Oficial de Justiga devolveu o mandado cumprido em 12/01/2013,
juntando -o ao processo.

Execugao de 1PTU

Execugao de IPTU

Execugao de IPTU

Execugao de IPTU

Execugao de IPTU

Execugao Fiscal

Nesse processo o mandado foi expedido em 22/05/2012, porem,
Como houve a cobranga ao Oficial, foi renovada sua fase no SPG por
duas vezes.

Nesse processo o mandado foi expedido em 22 /05/2012 , porem,Como houve a cobranga ao Oficial, foi renovada sua fase no SPG porduas vezes.

Mandado expedido em 26/07/2012, foi certificado pelo Oficial de
Justiga que o referido se encontra no CRI local.

Mandado expedido em 17/10/2012 sem certificagao oujuntada.

Mandado expedido em 28/01/2013 sem certificagao ou juntada.

Mandado desentranhado para cumprimento em novo enderego
fornecido desde 25/01/2013.

200604234346 Execugao deIPTU Nesse processo o mandado foi expedido em 22/05/2012, pordm,
l Como houve a cobranga ao Oficial, foi renovada sua fase no SPG por
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200200571014 Execucao de IPTU Mandado expedido em 28/11/2011 sem certificagAo ou juntada.

20040 1 1 59544 Execugao de IPTU Mandado desentranhado para cumprimento em 15/03/2012 sem

certificacao ou juntada.

200604250074 Execucao de IPTU Mandado expedido em 23/11/2011 sem certificacao ou juntada.

200601002924 Execurao de IPTU Mandado desentranhado para cumprimento em 15/03/2012 sem

certificagao ou juntada.

200600978731 Execucao de IPTU Mandado de citacao expedido em 07/12/2012 sem certificacao ou

juntada.

201204304062 Carta de Ordem Mandado expedido em 17/12/2012 sem certificacao ou juntada_

200600537697 Execurao de IPTU Mandado expedido em 09/10/2012 sem certificacao oujuntada.

200703268800 Execucao Fiscal Mandado expedido em 28/11/2012 sem certificagao oujuntada.

200604224030 Execugao de IPTU Mandado expedido em 29/11/2012 sem certificacao ou juntada.

200200443180 Execugao de IPTU Mandado expedido em 27/09/2012 sem certificacao ou juntada.

200600574100 Execucao de IPTU Mandado expedido em 30/11/2012 sem certificarao ou juntada.

200604195570 Execucao de IPTU Mandado expedido em 27/09/2012 sem certificacao oujuntada.

200601150370 Execugao de IPTU Mandado expedido em 27/11/2012 sem certificacao oujuntada.

200604158160 Execupao de IPTU Mandado expedido em 29/11/2012 sem certificacao ou juntada.

200604265969 Execucao de IPTU Mandado expedido em 03/12/2012 sem certificarao ou juntada.

200600362609 Execucao de IPTU Mandado expedido em 05/12/2012 sem certificacao ou juntada.

200102026399 Execugao de IPTU Mandado expedido em 03/12/2012 sem certificacao ou juntada.

200903703917 Execucao Fiscal Mandado expedido em 04/12/2012 sem certificacao ou juntada.

200600958307 Execucao de IPTU Mandado expedido em 11/12/2012 sem certificacao oujuntada.

200603914017 Execucao de IPTU Mandado expedido em 11 /12/2012 sem certificacao ou juntada.

200500792237 Execucao Mandado expedido em 17/09/2012 sem certificacao ou juntada.

200500020447 Execucao de IPTU Mandado expedido em 25/01/2013 sem certificacao ou juntada.

200604171298 Execugao de IPTU Mandado expedido em 10/12/2012 sem certificacao oujuntada.

200604222488 Execugao de IPTU Mandado expedido em 22/11/2012 sem certificacao ou j untada.

200500014528 Execupao de IPTU Mandado expedido em 06/12/2012 sem certificacao ou juntada.

200604055948 Execugao de IPTU Mandado expedido em 10/12/2012 sem certificacao ou juntada.

200402466238 Execucao de IPTU Mandado expedido em 10/12/2012 sem certificacao ou juntada.

200704674208 Execucao Fiscal Mandado expedido em 28/11/2012 sem certificagao oujuntada.

200402466718 Execugao de IPTU Mandado expedido em 10/12/2012 sem certificacao ou juntada.

10 JUIZADO ESPECIAL CiVEL e CRIMINAL

SECRETARIA: Danilla Cristina B. Guimaraes;

ESCREVENTE: Ludmylla Beatriz Marques Ribeiro;

ESTAGIARIO : Televes Manoel Correia da Silva;
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FUNCIONARIO
DA PREFEITURA: Eliton Breno.

t

PROTOCOLO NATUREZA OBSERVAcOES:

5128259.59 ExecuqAo Mandado de intimacao expedido em 02/10/2012.

5120257.3 ExecuqAo de Cheque Mandado de Penhora expedido em 11/10/2012.

5141728.75 Execucao Mandado de IntimaFao expedido em 30/10/2012.

239178.8 Rescisao Mandado de IntimaFao expedido em 26/11/2012.

5157100.64 Carta Precat6ria Mandado de IntimaFao de Penhora e AvaliaFao expedido em 28/11/2012.

7235585.78 Execucao Mandado de IntimaFao expedido em 29/11/2012.

5057805.25 Execucao Mandado de IntimaFao expedido em 03/12/2012.

5161538.36 ExecuqAo Mandado de IntimaFao expedido em 04/12/2012.

7004010.70 Execucao Mandado de CitaFao expedido em 05/12/2012.

5164617.23 Execucao Mandado de IntimaFao expedido em 06/12/2012.

7199058.30 Execug5o Mandado de Citacao expedido em 19/12/2012.

5136990.44 ExecuqAo Mandado de lntimaFao expedido em 09/01/2013.

5033832.70 Execucao Mandado de Citacao expedido em 21/01/2013.

5189679.31 ExecuFao Mandado de IntimaFao expedido em 24/01/2013.

5164966.26 CobranFa Mandado de Penhora/AvaliaFao expedido em 25/01/2013.

5182733.43 Execuc o Mandado de intimaFao expedido em 28/01/2013.

5163002.95 Cobranca de Cheque Mandado de CitaFao expedido em 30/01/2013.

5121968.43 ExecuFao Mandado de Citacao expedido em 30/01/2013.

5193517.79 Execucao Mandado de IntimaFao expedido em 04/02/2013.

5194363.96 Execucao de Titulo
Extrajudicial

Mandado de Citacao expedido em 04/02/103.

5193589.66 Carta Precat6ria Mandado de IntimaFao expedido em 06/02/2013.

5165153.34 Execucao de Titulo
Extrajudicial

Mandado de Penhora/Avaliacao expedido em 06/02/2013.

5033842.17 Execucao Mandado de IntimaFao expedido em 13/02/2013.

5105511.33 ExecuFao Mandado de IntimaFao expedido em 13/02/2013.

5165960.54 Execucao Mandado de Citacao expedido em 13/02/2013.

5168986.60 ExecuqAo de Titulo
Extrajudicial

Mandado de IntimaFao expedido em 13/02/2013.

5097853.55 Execucao Mandado de IntimaFao expedido em 13/02/2013.

5197778.87 Inqudrito Policial Mandado de CitaFao expedido em 13/02/2013,

5199089.16 TCO Mandado de IntimaFao expedido em 13/02/2013.

5192177.3 Acidente de Transito Mandado de IntimaFao expedido em 18/02/2013.

5183326.72 Execucao de Titulo
Extrajudicial

Mandado de IntimaFao expedido em 18/02/2013.

208140.75 Acidente de Transito Mandado de Citacao expedido em 18/02/2013.

5184869.13 CobranFa de Cheque Mandado de IntimaFao expedido em 18/02/2013.

5157274.73 Mandado de Penhora/Avaliacao expedido em 18/02/2013.

5202719.80 Mandado de IntimaFao expedido em 20/02/2013.

5201562.72 Mandado de CitaFao expedido em 18/02/2013.
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5202555.18 Carta Precatoria 1 Mandado de lntimacao expedido em 20/02/2013.

2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

SECRETARIA: Cynthia Chaves Ferreira;

ESCREVENTES: Diego Ferreira Franco e Angela Maria;

FUNCIONARIOS
DA PREFEITURA: Vanessa e Lorrany

PROTOCOLO

5032924. 13

NATUREZA

Cumprimento de
Sentenca

OBSERVACOES

Mandado de citacao expedido em 11 /07/2012.

5031112. 33 Execucao Mandado de Intimacao expedido em 28/08/2012.

5198787 .84 Obrigacao de Fazer Mandado de Citacao expedido em 08 /03/2013.

7164095. 93 Execuqao de
Sentenrca

Mandado expedido em 06 /02/2013.

7181117.67 Indenizacao Mandado de citacao expedido em 07 /03/2013.

5012759.42 Execuqao Mandado de Intimacao expedido em 05/12/2012.

5032651.34 Indenizacao Mandado de intimacao expedido em 21/09/2012.

7077956.75 TCO Mandado de Citacao expedido em 21/02/2013.

5062797. 58 Execucao Mandado de Intimacao expedido em 05 /12/2012.

5072191. 89 Acidente de Transito Mandado de intimat ao expedido em 28 /11/2012.

5151334.30 TCO Mandado de Intimacao expedido em 28/02/2013.

5153905. 71 Acidente de Transito Mandado de Citacao expedido em 19/02/2013.

5112486 . 71 Execucao Mandado de Citacao expedido em 08 /01/2013.

5110206 . 30 Carta PrecatOria Mandado de Intimacao expedido em 15/08/2012.

5104789 . 96 Execuqao Mandado de intimacao expedido em 08 /01/2013.

5112530. 90 Execut< ao Mandado de intimacao expedido em 25 /02/3013.

5133037. 72 Execucao Mandado de Citacao expedido em 26/11/2012.

5137951. 82 Execucao Mandado de citacao expedido em 22/10/2012.

5171371.78 Execucao de Cheque Mandado de Citacao expedido em 09 /01/2013.

5178246 . 30 Execuqao Mandado de Citacao expedido em 10/01/2013.

3° JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

SECRETARIO: Robson Vitor das Neves;

ANALISTA(S): Renata Arisama Capelari;
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Ana Paula Leal de Freitas;

r

FUNCIONARIOS
DA PREFEITURA: Keyla cabral Pedroso;

Vanessa Ferreira M. Mendes;

ESTAGIARIO: Regis Rezende Ribeiro.

PROTOCOLO NATUREZA OBSERVACOES

7208911 . 63 Execucao Mandado expedido em 15/08/2012.

5137372/37 Execucao de Titulo
Extrajudicial

Mandado expedido em 01/11/2012.

7166731.32 Acidente de Transito Mandado expedido em 26/11/2012.

5062974.22 Execucao de Titulo
Extrajudicial

Mandado expedido em 26/11/2012.

7195162.76 Execucao Mandado expedido em 03/12/2012.

5022545.13 Execucao Mandado expedido em 03/12/2012.

5056052.62 Execugao Mandado expedido em 03/12/2012.

5115949.21 Execucao Mandado expedido em 17/12/2012.

5013497.30 Titulo de CrBdito Mandado expedido em 17/12/2012.

5103044.81 Execucao Mandado expedido em 19/12/2012.

5067744 . 58 Indenizacao Mandado expedido em 19/12/2012.

5009788 . 55 Indenizacao Mandado expedido em 19/12/2012.

5010678 .91 Execucao Mandado expedido em 15/01/2013.

5115973.49 Execucao Mandado expedido em 15/01/2013.

5125754.95 Execucao Mandado expedido em 01/02/2013.

7134044.2 Obrigacao de Fazer Mandado expedido em 05/02/2013.

5145042.29 Indenizacao Mandado expedido em 06/02/2013.

5066676.73 TCO Mandado expedido em 06/02/2013.

5181144.16 Execucao Mandado expedido em 07/02/2013.

5124326.78 Execucao Mandado expedido em 08/02/2013.

5109343.74 Titulo de Credito Mandado expedido em 08/02/2013.

5078161 . 70 Execucao Mandado expedido em 08 /02/2013.

5082836 . 76 Obrigacao de Fazer Mandado expedido em 08 /02/2013.

5002833.8 Titulo de Crddito Mandado expedido em 15/02/2013.

5062758.32 Execucao Mandado expedido em 19/02/2013.

5158750.49 Execucao Mandado expedido em 19/02/2013.

5098251.2 Execucao Mandado expedido em 20/02/2013.

5203684.58 TCO Mandado expedido em 21/02/2013.

5115184.50 Execucao Mandado expedido em 21/02/2013.

5013627 . 88 Indenizacao Mandado expedido em 21/02/2013.

5007966 .60 Indenizacao Mandado expedido em 21/02/2013.

Rua 10, N" 150, 1.1" andar , St. Oeste, Goiania - GO - CEP 74. 120-020 - Fungi : (62) 3216-2662 / Fax: (62 ) 32 16 2711 - www.tjgo.jus.br 18



1 5056646.76 Execucao Mandado expedido em 21/02/2013.

P VARA CRIMINAL (crimes em geral e execucoes penais ) - Ass .Correicionais (Benilde e

Ellen)

Juiz : A vara encontra-se sem juiz titular e, no momento o Juiz do 1° Juizado Civel e Criminal, Dr.

Javahe de Lima Junior, presta auxilio a vara.

SERVIDORES LOTADOS:

ESCRIVA: Cristina Lenza Paula;

ESCREVENTES: Leonardo severino 0 pires;

Lilian Barros de Macedo;

Walney Alves de Paulo;

Frederico Gonsalves F. Teixeira;

Jose Raimundo Barbosa Junior;

CEDIDOS PELA

PREFEITURA: Juliana Andrade Lima Alves;

David Campos Moraes;

ESTAGIARIA CIEE: Lariza Leandro Cunha;

JOVENS

APRENDIZES: Igor Mikael Nascimento dos Santos;

Daniel Ramos Gonsalves.

OBSERVACOES PREAMBULARES:

Servidores : A escrivania conta, alem da escriva, com 04 (quatro) escreventes. Conta tambem 02
(dois) servidores cedidos pela Prefeitura Municipal, 03 (tres) estagiarios e 02 (dois) do Programa
Jovem Aprendiz. No periodo da correicao um servidor (escrevente) foi exonerado (Jose Raimundo

Junior).

DOS PROCESSOS AGUARDANDO DEVOLUCAO DE MANDADO

Conforme quadros abaixo verificamos todos os processos que encontravam-se nas

prateleiras na fase aguardando devolucao de mandado:

PROTOCOL() NATLi REZ,

L200903 1552546 Import. Export. Processo despachado em 25/02/2013 para citar pessoalmente a acusada
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(Reu preso ) Consumo na unidade prisional. Mandado de citagao encaminhado em 27/02/2013.

201300215156 Decisao recebendo a denuncia em 21/02 /2013. Mandado de citacao
Medidas Protetivas encaminhado em 25 /02/2013.

(Reu preso)

201300206335 Import . Export . Processo despachado em 19/02 /2013. Mandado de notificagao

(Reu preso ) Consumo encaminhado em 22 /02/2013.

201101749525 Posse irregular de
Recebeu a denuncia em 13/10 /2011. Decisao proferida em 05 /02/2013

revogando o beneficio de suspensao condicional . Mandado de citacao
( Rdu preso ) arma encaminhado em 19/02/2013.

201204594680 Import . Export . Despacho datado de 30/01/2013. Mandado de notificacao encaminhado

(Reu preso ) Consumo em 05/02/2013.

201203786853 Import. Export. Despacho em 18/02 /2013. Mandado encaminhado em 22 /02/2013.

(Reu preso) Consumo

201300162125 Posse irregular de Despacho de 31/01 /2013. Mandado de notificagao encaminhado em

(Reu preso) arms 07/02/2013.

201300178935 Amearca (Medidas Denuncia recebida em 31/01 /2013. Mandado encaminhado em

(Rdu preso ) Protetivas ) 07/02/2013.

Import . Export . Apelacao recebida em 17/12/2012. Mandado de intimanao encaminhado
201100400871

Consumo ao advogado para oferecer as contrarrazoes recursais em 18/12/2012.

Despacho proferido em 17/12/2012 para advogado apresentar defesa.
201200041580 Falsidadeldeologica Mandado de intimanao encaminhado ao advogado em 18/12/2012.

Recebida a denuncia em 11/12/2012 . mandado encaminhado pars citagdo
201202460130 Roubo

em 12/12/2012.

Carta Precatoria Despacho proferido em 21/11/2012 . Mandado de intimanao de sentenca
201204010131

Criminal encaminhado em 29 /11/2012.

201204063952 Carta Precatoria
Despacho em 21/11/2012. Mandado de intimanao de sentenga
encaminhado em 29 /11/2012.

Violagao de Mandado de citacao encaminhado em 14/12/2012.
201103746930

Domicilio

Carta Precatoria Sentenca prolatada em 27 / 11/2012. Intimacao da sentenca encaminhada
201204369130

Criminal em 13/12/2012.

Denuncia recebida em 11/12/2012 . Mandado encaminhado em
200703 1 63 790 Fraude no Pagamento

12/12/2012.

Import . Export. Recebida a apelacao em 07 / 11/2012. Mandado juntado intimando para
201200385351

Consumo apresentar as contrarrazoes em 11/] 2/2012.

201204275810 Carta Precatoria Mandado de citacao encaminhado em 14/12/2012.

Mandado de intimanao para o acusado comparecer em audiencia no dia

201204285670 Carta Precatoria 07/02/2013. Mandado de intimanao emitido em 14/12/2012 e nao
devolvido.
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fMandado de notificacao encaminhado em 14/12/2012.
201204277650 Carta de Notificacao

Mandado de intimacao encaminhado em 05/02/2013.
201204180070 Medida Protetiva

Mandado de intimagao encaminhado em 21/08/2012. No outro processo

201202767901 Furto c
om a mesma numeragao ha mandado de intimagao de sentenga

e ncaminhado em 18/12/2012.

Despacho atendendo a solicitaqao do juizo da comarca de Itumbiara, para

cumprimento do mandado de prisao expedido em 02/08/2011. Oflcio
pcumprimento deste mandado de prisao emitido em 11/11/2011.ara

201104300430 Carta Precatbria

C

em fls. 09V, certificando que nao houve retorno do referente
ento : Despacho emdiU ammo anltmandado datada de 15/03/2012.

uardar o cumprimento do mandado deai d gonan28/03/2012 , determ
prisao expedido

Mandado de intimacao de acusado encaminhado em 11/12/2012.
201102174992 Porte ilegal de arma

Mandado de intimacao de advogado expedido em 05/12/2012. No verso
da cbpia do mandado ha em pedido do advogado pugnando pelo

201004347507
Import. Export. prosseguimento do feito e seus ulteriores termos, pedido este datado de
Consumo 19/12/2012. Processo ainda aguardando a devolugao do mandado.

Orientamos que os autos estavam aptos a conclusao.

Conduzir veiculo Despacho datado de 28/08/2012 designando audiencia para o dia

201101631370 automotor sob 31/01/2013. Mandado de citacao encaminhado em 11/12/2012, nao

influencia de alcool devolvido.

Mandado encaminhado em 07/02/2013.
201000338950 Receptagao

Denuncia recebida em 22/01/2013. Expedicao de alvara de soltura em

Conduzir veiculo 22/01/2013. Mandado de citacao encaminhado em 22/01/2013 e juntado

201300005470 automotor sob no dia 13/02/2013 para resposta da acusacao. Processo deveria aguardar

influencia de alcool decurso de prazo, no entanto, consta como aguardando devolucao de

mandado.

201201934634 Violeencia Domestica
Despacho em 16/01/2013. Mandado encaminhado em 13/02/2013.

201202004037 Apropriagao Indebita
Despacho em 16/01/2013. Mandado encaminhado em 13/02/2013.

Sentenqa julgando procedente a a^ao. Mandado de intimagao da sentengga
200903125794 Crime de transito encaminhado em 09/01/2013.

Mandado de intimacao de sentenca encaminhado em 14/02/2013.
201300162435 Carta Precatbria

201104137954 Furto Qualificado
Mandado de citacao encaminhado em 20/02/2013.

Carta Precatbria de Mandado encaminhado em 14/02/2013.

201300466124 Intimacao de

Sentenca

Mandado de citacao encaminhado em 14/02/2013.
201300283054 Carta Precatbria

Mandado de citacao encaminhado em 14/02/2013.
201300304876 Carta Precatoria
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201300416305 Carta Precat6ria Mandado de intimagao encaminhado em 14/02/2013.

201300229734 Carta Precat6ria Mandado de citagao encaminhado em 14/02/2013.

201102689674 Violencia Domestica
Despacho proferido em 24/01/2013. Mandado de citagao encaminhado
em 13/02/2013.

201202404426 Receptagao
Decisao recebendo denuncia em 25/01/2013. Mandado de citagao
encaminhado em 14/02/2013.

201101799107 Violencia Domestica
Sentenga datada de 14/12/2012. Mandado de Intimagao de sentenga
encaminhado em 11/01/2013.

2012030030155
Import. Export. Mandado de intimagao de advogado encaminhado em 17/01/2013.
Consumo

201003728175 Furto Qualificado
Despacho datado de 25/01/2013, determinando nova expedigao de
mandado de citagao . Mandado encaminhado em 14/02/2013.

20 1 1 04344445 Porte ilegal de arma Mandado de intimagao de advogado encaminhado em 20 /02/2013.

201103562287 Ameaga Mandado de citagao encaminhado em 14/02/2013.

Conduzir Veiculo Mandado de Intimagao encaminhado em 14/02/2013.
201103289696 automotor sob a

influencia de Alcool

201102252055 Injuria Mandado de diligencia encaminhado em 13/02/2013.

20 1 0043475 1 5 Porte ilegal de arena Mandado de citagao encaminhado em 13/02/2013.

200903944116 Tentativa de roubo Mandado de citagao encaminhado em 20/02/2013.

Conduzir Veiculo Mandado de intimagao de sentenga em 13/02/2013.
200900976084 automotor sob a

influencia de alcool

201104139515 Estupro Mandado de intimagao de sentenga encaminhado em 13/02/2013.

201202502517 Porte ilegal de arma Mandado de citagao encaminhado em 20 /02/2013.

201202931884 Posse irregular de Mandado de citagao encaminhado em 20/02/2013.
arma

200703888204 Porte ilegal de arma Mandado de intimagao de sentenga encaminhado em 15/02/2013.

201201186514 Porte ilegal de arma Mandado de intimagao encaminhado em 20 /02/2013.

201203186384 Violencia Domestica Mandado de citagao encaminhado em 14/02/2013.

201000843356 Violencia Domestica Mandado de intimagao de sentenga encaminhado em 15/02/2013.

201203267104 Porte ilegal de arma Decisao recebendo a denuncia em 21/01 /2013. Mandado de citagao
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encaminhado em 20/02/2013.

201202319364 Dano Qualificado Mandado de citacao encaminhado em 20/02/2013.

201204211943 Carta Precatoria Mandado de intimacao encaminhado em 17/12/2012.

201203812323 Carta Precatoria Mandado de intimacao encaminhado em 14/11/2012.

201204459988 Carta Precatoria Mandado de citacao encaminhado em 21/02/2013.

200700984288 Carta Precatoria Mandado de intimacao encaminhado em 10/01/2013.

200603532238 Violencia Domestica Mandado de citacao encaminhado em 17/12/2012.

201201926623 Estelionato Mandado de citacao encaminhado em 10/01/2013.

Decisao recebendo a denuncia em 11/12/2012. Mandado de citacao

201202639709 Porte ilegal de arma
encaminhado em 12/12/2012. Mandado com devido cumprimento em
14/01/2013 e juntado em 18/01/2013, no entanto, a fase encontra-se
como "Aguardando devolucao de mandado".

20 1 1 02279993
Expor a perigo a Mandado de citacao encaminhado em 17/12/2012.
integridade e a saude

201102193113 Import. Export. Mandado de citacao encaminhado em 11/01/2013.
Consumo

200904514158 Porte ilegal de arma Mandado de intimacao de sentenca encaminhado em 26/10/2012.

201102218183 Receptacao Mandado de citacao encaminhado em 18/01/2013.

Conduzir vefculo Mandado de citacao encaminhado em 29/01/2013.
201102208749 automotor sob

influencia de Alcool

Portar, Possuir, Mandado de intimacao de sentenca encaminhado em 29/01/2013
201104934153 Fornecer Arma de

fogo

201200732078 Crime de transito
Decisao recebendo a denuncia em 11/01/2013. Mandado de citacao
encaminhado em 18/01/2013.

Ter conjuncao carnal Decisao recebendo a denuncia em 11/01/2013. Mandado de citacao
201201250778 ou praticar outro ato encaminhado em 22/01/2013.

libidinoso

201203130893
Deixar recolher valor Decisao recebendo a denuncia em 11/01/2013. Mandado de citacao
de tributo encaminhado em 22/01/2013.

201203791539 Violencia Domestica
Decisao recebendo a denuncia em 11/01/2013. Mandado de citacao
encaminhado em 22/01/2013.

201204150413 Carta Precatoria Mandado de citacao encaminhado em 17/12/2012.
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201202297093
Cond.veiculo sob
influencia alcool

Mandado de citacao encaminhado em 17/12/2012.

201204355708 Carta Precatoria Mandado de intimacao encaminhado em 13/12/2012.

201102410858 Furto Qualificado Mandado de intimacao encaminhado em 14/01/2013.

201202091568 Furto de energia
Decisao recebendo a denuncia em 11/12/2012. Mandado de citacao
encaminhado em 12/12/2012.

201201568433 Roubo Qualificado
Decisao recebendo a denuncia em 10/12/2012. Mandado de citacao
encaminhado em 17/12/2012.

201203971693 Carta Precatbria
Carta precatoria de intimacao oriunda de Senador Canedo para audiencia
em 06/03/2013. Mandado de intimacao encaminhado em 27/11/2012.
NAo consta mandado juntado de cumprimento da intimagao.

201203695998 Carta precatbria Mandado de intimacao encaminhado em 01/11/2012.

201104365108 Desacato Mandado de citacao encaminhado em 10/01/2013.

201002840338 Ameaca Mandado de citacao encaminhado em 11/01/2013.

201103877873 Violencia DomBstica Mandado de citacao encaminhado em 11/01/2013.

201200134383 Furto Qualificado Mandado de citacao encaminhado em 09/01/2013.

201201179569 Tentativa de furto Mandado de citacao encaminhado em 10/01 /2013.

201204275828 Carta precatoria Mandado de intimacao encaminhado em 18/12/2012.

201203541109 Furto Qualificado Mandado de citacao encaminhado em 12/12/2012.

201204373633 Carta Precatbria Mandado de intimacao de sentenca encaminhado em 13/12/2012.

201201925058 Receptacao Mandado de citagao encaminhado em 12/12/2012.

200804062638
Cond.veiculo aut. sob
influencia de alcool

Mandado de intimacao encaminhado em 09/01/2013.

201104320856 Tentativa de Furto
Decisao recebendo a denuncia em 15/01/2013. Mandado de citacao
encaminhado em 15/01/2013.

201200131775
Portar, Possuir,
Fornecer Arma de
fogo

Mandado de citacao encaminhado em 27/02/2013.

200900009394 Tentativa de furto Mandado de citacao encaminhado em 27/02/2013.

201104518184 Violencia Domestica Mandado de citacao encaminhado em 27/02/2013.

201201018727 Tentativa de furto Mandado de citacao encaminhado em 27/02/2013.
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201204118196 Roubo Qualificado Mandado de citacao encaminhado em 27/02/2013.

201204119656 Roubo Qualificado Mandado de citacao encaminhado em 27/02/2013.

20.1300125475 Injuria Mandado de citacao encaminhado em 27/02/2013.

201204137824 Violencia Domestica Mandado de citac o encaminhado em 27/02/2013.

201204117157 Falsidade Ideolbgica Mandado de citacao encaminhado em 27/02/2013.

201104557376 Desacato Mandado de citacao encaminhado em 27/02/2013.

201204116304 Resistencia Mandado de citacao encaminhado em 27/02/2013.

201203917966 Violencia Domestica Mandado de citacao encaminhado em 27/02/2013.

201200266964 Injuria Mandado de citacao encaminhado em 27/02/2013.

201200777276
Import. Export. Mandado de intimacao encaminhado em 13/02/2013.
Consumo

Ter conjuncfto carnal Mandado de intimagdo de advogado encaminhado em 08 /02/2013.
201104433456 ou praticar outro

libidinoso

201103875234 Injtiria Mandado de citacao encaminhado em 08 /02/2013.

201203595705 Tentativa de furto Mandado de citacao encaminhado em 08 /02/2013.

200905033234 Violencia Domestica Mandado de citacao encaminhado em 08 /02/2013.

Processo paralisado aguardando devolucao de mandado encaminhado em
14/12/2012, entretanto, os mandados de citacao encontram-se cumprido

201104749496 Ameaca pelo oficial de justica e juntado nos autos desde 07/02/2013. No entanto,
ainda encontra -se na mesma fase "aguardando devolucao de mandado".
Observa-se, tambem , que o carimbo da juntada do mandado nao tem
assinatura de quem o fez.

201203445606 Porte ilegal de arma Denuncia recebida em 15/01 /2013. Mandado de citacao encaminhado em
15/01/2013.

201104741266 Violencia Domestica Despacho em 18/12/2012. Mandado de intimacao de advogado expedido
e encaminhado em 09/01/2013.

Mandado de intimagdo de advogado encaminhado em 17/12/2012, para
Portar, Possuir, apresentar as razOes recursais do recurso de apelacao. RazOes recursais

201200966907 Fornecer Arma de juntadas nos autos em 21/01 /2013. Carimbo de juntada sem assinatura.
fogo Processo que deveria ser concluso continua com mesmo andamento

"Aguardando devolugdo de mandado".

201104889417
Deixar de recolher Despacho proferido em 13/12/2012. Mandado de citacao encaminhado
valor de tributo em 14/12/2012.

Conduzir veiculo Decisao recebendo a denuncia em 19/12/2012. Mandado de citacao
201201813127 automotor sob encaminhado em 26/12/2012.

influencia/alcool
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Import . Export .^Mandado de intimagao de advogado encaminhado em 28 /02/2013.
201201611096

Consumo

201203468746 Injuria Mandado de intimagao de advogado encaminhado em 28 /02/2013.

Despacho proferido em 25/01/2013 para apresentar alegag6es finais, no
prazo de cinco dias, conforme estabelece o art. 403, § 3° do CPP.

200804505416 Furto Qualificado Mandado de intimagao encaminhado em 25 /02/2013. Mandado cumprido
em 26/02/2013 e juntado desde 28 /02/2013. Processo aguardando
devolugao de mandado , sendo que deveria estar aguardando decurso de
prazo.

201104900437 Violencia Domestica Mandado de intimagao encaminhado em 27/02/2013.

20'1 1 03 544327
Comunicagao Falsa Mandado de intimagao encaminhado em 27/02/2013.
de Crime

201003665084
Fraudar fiscalizagao Mandado de intimagao encaminhado em 13/02/2013.
tributaria

201203173207 Porte ilegal de arma Mandado de citagao encaminhado em 25 /02/2013.

201104505546 Violencia Domestica Mandado de intimagao encaminhado em 07 /02/2013.

201203733377 Ameaga Decisao recebendo a denlincia em 11/01/2013. Mandado de citagao
encaminhado em 21/02/2013.

201103288045 Estelionato Mandado de intimagao de advogado encaminhado em 27 /02/2013.

Processos de Execuyao Penal:

PROTOCOLO FINALIDADE PARALISADO DESDE:

200302423634 Cumprimento de Mandado de intimagao de sentenga encaminhado em 26/02/2013.
pena

200500446355 Roubo Qualificado Mandado de intimagao encaminhado em 26/02/2013.

200702358171
Cumprimento de Mandado de intimagao encaminhado em 14/12/2012.
pena

200904561911
Cumprimento de Mandado de intimagao encaminhado em 08/02/2013.
pena

200900184935 Crime de transito Mandado de intimagao encaminhado em 15/02/2013.

201101582175 Execugao Penal Mandado de intimagao encaminhado em 04/03/2013.

200200345235
Roubo/Lesao Mandado de intimagao encaminhado em 04/03/2013.
corporal

200704407706
Cumprimento de Mandado de intimagao encaminhado em 25/02/2013.
pena

201202955686 Execugao Penal Mandado de intimagao encaminhado em 20/02/2013.
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20'1002401326 Execucao Penal Mandado de intimacao juntado em 19/02/2013 e continua na fase
"Aguardando devolucao de mandado"

DAS JUNTADAS:

Foram contabilizados na data de 12/03/2012, os mandados para serern juntados, na seguinte
forma:

Ask

r.

ANO/EXERCICIO QUANT. DE MANDADO
P/JUNTAR EM ATRASO

2010 08

2011 36

2012 192

2013 262

Total 498

NOTAS: "Apesar da correirao ser focada nos processos que estavam na fase aguardando
devolucao de mandado", detectamos nas serventias fiscalizadas algumas irregularidades".

1 Registramos um numero elevado de processor na fase "Devolvido a Escrivania" (449
(quatrocentos e quarenta e nove ) processos) . A escrivA informou que tais processos estavam
nesta fase aguardando a serem conclusos e, que nAo foram ainda pelo fato de nao haver espaco no
Gabinete do Juiz para acomoda-los e, tambem, porque a vara se encontra sem Juiz Titular. 0 mais
antigo protocolado sob o n° 9400657722 tem 1223 (urn mil duzentos e vinte tres dias) copia anexa.

2 - Na fase aguardando providencia da escrivania haviam 289 (duzentos e oitenta e nove) processos,
dentre esses sem andamentar 313 (trezentos e treze ) dias. Exemplo : 201004501638 (data
03/05/2012) e 201001612064 (data 03/05/2012).

3 - Constatamos nesta correicao que existem varios carimbos de juntadas nos autos sem apor
assinatura.

4 - Os nrocessos nas varas criminais sao autuados da seguinte forma: 1°- 0 inquerito policial vai ate
a remessa dos trabalhos concluidos pela policia judiciaria. 2° - Para continuacao do processo ele
abre um apenso corn o oferecimento da denuncia que vai ate o processo de conhecimento (em tese).

3° - 0 terceiro apenso e o officio de comunicacao de prisao em flagrante. Acontece que esses tres
processor tern a mesma numeracao, so que as paginas sempre comecam do numero 02 e assim

sucessivamente, ou seja, os tres apensos tratam-se de uma mesma acao que e dividida em tres partes
e com numeracoes iguais.

2s VARA CRIMINAL - (crimes dolosos contra a vida tribunal do juri e crimes em geral)
Assessoras Correicionas (Benilde e Ellen).

Juiz : A vara tambem encontra-se sem juiz titular e, no momento o Juiz do 3° Juizado Civel e
Criminal e Diretor do Foro, Dr. Vitor Umbelino Soares Junior, presta auxilio a vara.

SERVIDORES LOTADOS:
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ESCRIVA RESPONDENTE: Sueli Terezinha Valiati;

ESCREVENTES: Ricardo Lima da Silva;

Priscila Barretella;

Synara Couto Teixeira;

Jhylciene Cynara Ribeiro;

Juliana Marangoni;

CEDIDA PELA

PREFEITURA: Lidiane Maria dos Santos;

ESTAGIARIA CIEE: Leticia Caroline Santiago de M.Justine;

JOVENS APRENDIZES: Carlos Anderson Eugenio da Silva;

Sheila Maria da Silva.

OBSERVACOES PREAMBULARES:

Servidores : A escrivania conta, alem da escriva, com 05 (cinco) escreventes: Conta tambem 01
(uma) servidora cedida pela Prefeitura Municipal, 03 (tres) estagiarios e 02 (dois) do Programa
Jovem Aprendiz.

Condigoes materiais : a escriva aproveitou o periodo da correicao e listou os materiais necessarios
para o bom andamento da Escrivania: 08 (oito ) mesas adequadas para computadores
(ergometricas); 03 (tres) cadeiras giratorias com bravos de apoio; 05 (cinco) armarios de aco; 01
(uma) impressora matricial; 01 (uma) impressora laser; 02 (dois) aparelhos de ar condicionado
"split".

DOS PROCESSOS AGUARDANDO DEVOLUCAO DE MANDADO:

I'tilizamos os mesmo criterio da la Vara Criminal:

Mandado de intimacao de sentenca encaminhado em 31/01/2013.

Decisao proferida em 28/01/2013. Mandado de intimacao expedido as

partes em 30/01/2013.

Mandado desentranhado e encaminhado em 30/01/2013.

2011032262143 1 Ameaca I Mandado de citacao encaminhado em 29/01/2013.

201202406402 1 Crime de transito I Mandado de citacao encaminhado em 20 /11/2012.

201104412432 1 Violencia Domestica

201203076902 1 Estupro

Mandado de intimacao de sentenca encaminhado em 22/11/2012.

Mandado de intimacao juntado desde 07 /12/2012. Processo aguardando
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devolucao de mandado , sendo que deveria ser cumprida a pane final da
Decisao datada de 27/08/2012.

201300142132 Injitria Mandado de intimagdo encaminhado em 16/01/2013.

Decisao recebendo a denuncia em 14/08 /2012. Mandado de citacao

201202752602
Tentative de

encaminhado em 22/11/2012, cumprido e juntado em 12/12/2012,
homicidio

contudo , continua na fase "Aguardando devolucao de mandado".

Decisao datada de 11/10/2012. Mandados de intimacao encaminhados
201203671622 Ameaca em 15/10/2012. Cumpridos e juntados em 1°/I1/2012, contudo, continua

na fase "Aguardando devolucao de mandado".

Tentativa de Mandado de citarao encaminhado em 07 /03/2013.
200804586602

Homicidio

201104192882 Crime de transito Mandado de citagdo desentranhado em 1°/02/2013.

201002839852 Violencia Domestica Mandado de citagao encaminhado em 08 /03/2013.

201201138382 Ameaca Mandado de citacao encaminhado em 08/03/2013.

Decisao recebendo a denuncia em 31/10/2012. Mandado de citacao
201202211822 Agao Penal

expedido e encaminhado em 08/03/2013.

Denuncia recebida em 14/06/2012. Mandado de citacao expedido e
201104220002 Ameaga encaminhado somente em 08/03/2013.

Denincia recebida em 02/10/2012. Mandado de citagao expedido e
201103896592 Amea^a

encaminhado somente em 08/03/2013.

Denuncia recebida em 02/10/2012. Mandado de citacao expedido e
201004486132 Violencia Domestica

encaminhado somente em 08/03/2013.

Tentativa de Mandado de intimagdo encaminhado em 1°/03/2013.
201204277103

Homicidio

Decisao recebendo a denuncia em 02 / 10/2012 . Mandado de citacao

201201835563 Roubo Qualificado
expedido e encaminhado em 07/ 11/2012, devolvido e juntado em

"08/01/2013, contudo o andamento continua Aguardando Devolugao de
Mandado".

Aguardando devolugao de Mandado de Prisao Preventiva expedido em
201203350303 Violencia Domestica

16/01/2013.

200905211663 Homicidio Simples Mandado de citagao encaminhado em 07/03/2013.

Import . Export. Desentranhamento de mandado de notificacao datado de 1°/02/2013.
201103929903

Consumo

Despacho proferido em 02 / 10/2012 Para expedir mandado de citagdo
Conduzir veiculo

Para o acusado. Mandado expedido em 07/11/2012. Mandado de citacao
200804377213 automotor sob devolvido e juntado em 11/12/2012 e ate a presente data continua no

influencia de ulcool
mesmo andamento "Aguardando devolugao de mandado".

200603721383 Receptagao Desentranhamento de mandado em 31/01/2013.

201200574243 Violencia Domestica Desentranhamento de mandado em 1°/02/2013.

201300367843 Ameaca Mandado de intimacao encaminhado em 05/02/2013.
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Mandados de intimagao expedidos em 09 /10/2012. Mandados cumpridos

201203222003 Violencia Domestica em 22/10/2012. Ocorre que, no estao juntados, encontrando-se na

entrecapa dos autos.

Decisao recebendo a denuncia em 24/09/2012. Mandado de citacao

200802327723 Tentativa de furto expedido e encaminhado em 11 /10/2012. Devolvido e juntado em

17/01/2013, porem, continua aguardando devolucao de mandado.

Despacho proferido para apresentar resposta a acusagao em 11/06/2012.
200805681293 Injuria Mandado de citagao expedido e encaminhado em 05 /02/2013.

201300251233 Violencia Domestica Mandado de intimacao encaminhado em 30 /01/2013.

Import. Export. Mandado de Intimacao encaminhado em 05 /02/2013.
201001556563

Consumo

Despacho proferido para apresentar resposta a acusagao em 16/07/2012.
200500394363 Receptagao Mandado de citagao expedido e encaminhado em 07/02/2013.

Mandado de intimacao da sentenca expedido em 29/10/2012. Mandado

200100463643 Estelionato cumprido em 05 /11/2012. Ocorre que, nao estAo juntados , encontrando-

se na entrecapa dos autos.

Mandado desentranhado em 24/09/2012. Devolvido em 08 /10/2012.
200806055353 Furto Qualificado

Ocorre que nao estao juntados, encontrando-se na entrecapa dos autos.

Mandado de intimagao de sentenca expedido em 31/10/2012. Cumprido e

200903412823 Porte ilegal de arma juntado em 20/11/2012, porem continua na mesma fase "Aguardando

devolucao de mandado".

DecisAo datada de 05/09/2012. Mandados de intimacao expedidos e
201203221953 Violencia Domestica encaminhados em 09/10/2012.

Homicidio Recebida a denuncia em 08 /08/2012. Mandado expedido e encaminhado
201201298223

Qualificado em 13/11/2012.

Tentativa de Mandado de citacao desentranhado em 20 /02/2013.
201202404850

Homicidio

201002906460 Violencia Domestica Mandado de intimacao encaminhado em 20 /02/2013.

20 1 1 00400880 Violencia Domestica Mandado de citacao desentranhado em 18/02/2013.

20'1202297530 Violencia Domestica Mandado de intimacao encaminhado em 20/02/2013.

Homicidio Mandado de citagao encaminhado em 20/02/2013.
201300147940

Qualificado

20 1 1 04932940 Maus tratos Mandado de citacao desentranhado em 1°/02/2013.

201200611980 Violencia Domestica Mandado de citacao desentranhado em 11/03/2013.

Posse irregular de Mandado de intimacao de advogado encaminhado em 06 /03/2013.
201202931850 arma

201204417770 Injuria Mandado de intimacao encaminhado em 28 /02/2013.

201003178710 Posse ou porte ilegal Mandado de citacao desentranhado mm 22/02/2013.
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de arma

201103673330 Violencia Domestica Mandado de citagao desentranhado em 28/02/2013.

201202362910 Ameaga Mandado de citagao desentranhado em 28/02/2013.

20.1002033050 Injuria Mandado de citagao desentranhado em 28/02/2013.

20 1 203 1 73240
Posse ou porte ilegal Mandado de citagao encaminhado em 28/02/2013.
de arma

201100322510
Import. Export. Mandado de intimagao de sentenga encaminhado em 19/12/2012.
Consumo

201002890831 Furto Qualificado Mandado de citagao encaminhado em 30/01/2013.

Mandado de citagao desentranhado em 07/12/2012. Mandado devolvido
201104517641 Violencia Domestica e juntado em 17/01/2013. Processo ainda continua na fase "aguardando

devolugao de mandado".

200904432291
Cond.vefculo aut. Mandado de citagao desentranhado e encaminhado a Central de
influencia alcool Mandados em 01/02/2013.

201104090621
Cond.veiculo aut. Mandado de citagao desentranhado e encaminhado a Central de
influencia alcool Mandados em 13/02/2013.

201002455671 Porte ilegal de arma
Mandado de citagao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 19/02/2013.

Mandado de intimagao juntado em 17/10/2012. 0 processo continua na

201001343691 iI u
mesma fase "Aguardando devolugao de mandado". Consta da certidao de

nj r a
fls. 34V, datada de 17/10/2012, informagao de que o Defensor intimado
nao manifestou nos autos.

201204427121 Furto Qualificado Mandado de citagao encaminhado em 20/02/2013.

201202671521 Violencia Domestica
Mandado de citagao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 28/02/2013.

201204250221 Furto Qualificado Mandado de citagao encaminhado em 28/02/2013.

200701230171 Furto de Energia
Mandado de citagao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 23/01/2013.

200803916501 Violencia Domestica Mandado de citagao encaminhado em 08/03/2013.

201202363851 Receptagao Mandado de intimagao encaminhado em 08/03/2013.

201102050061 Furto ualificadoQualificado
Mandado de citagao desentranhado e encaminhado a Central de

em 08/03/2013.

201203308161 Furto Qualificado
Mandado de citagao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 08/03/2013.

201201542361 Homicidio Simples
Mandado de citagao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 27/02/2013.

200804466127 Contravengao Mandado de citagao encaminhado em 19/02/2013.

201203797391 Lesao Corporal Leve Mandado de intimagao cumprido e juntado em 29/10/2012. As fls. 14
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certidao intimando o Ministerio Publico de todo conteudo do processo.
Processo continua na fase "Aguardando devolucao de mandado".

201001384037 Receptapao Mandado de citacao encaminhado em 08 /03/2013.

201300786498 Lesao Corporal Mandado de intimanao encaminhado em 13/03/2013.

201204600648 Ameaga Mandado de intimanao encaminhado em 12/12/2012.

201104430708 Lesao Corporal Mandado de citacao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 01/02/2013.

20,1100629258 Contravengao Mandado de citacao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 27/02/2013.

201103658748 Violencia Domestica Mandado de citacao encaminhado em 07/02/2013.

201203736538 Violencia Domestica Mandado de citacao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 01 /02/2013.

201204305018 Violencia Domestica Mandado de intimanao encaminhado em 28/02/2013.

201202116668 Contravengao Mandado de citacao cumprido e juntado em 27/02/2013. Processo
"continua na fase Aguardando devolucao de mandado".

201300004198 Ameaga Mandado de intimanao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 27/02/2013.

200501217309 Furto Qualificado
Mandado de citacao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 10/ 12/2012.

201203203599 Violencia Domestica Mandado de citacao encaminhado em 07/12/2012.

20 1 1 04930549 Receptacao Mandado de citagao encaminhado em 14/02/2013.

201204602829 Furto
Recebida a dent ncia em 14/02 /2013. Mandado de citacao encaminhado
em 18/02/2013.

201002260889 Injt ria Mandado de intimanao encaminhado em 19/02/2013.

200601410399 Receptacao Mandado de intimanao encaminhado em 16/08/2012.

201203416169 Lesao Corporal Mandado de intimanao encaminhado em 01 /02/2013.

200904057989 Violencia Domestica Mandado de intimanao encaminhado em 01/02/2013.

201002543139 Ameapa Mandado de intimanao encaminhado em 08 /02/2013.

201004174459
Homicidio Mandado de intimanao encaminhado em 07/02/2013.
Qualificado

201300142159 Ameaca Mandado de intimanao encaminhado em 16/01/2013.

201105118619
Ato Libidinoso com Mandado de citarao encaminhado em 23/01/2013.
Menor

201300312429
Ato Libidinoso com Mandados de intimanao encaminhados em 30 /01/2013.
Menor

201203051799 Violencia Domestica Mandado de citarao encaminhado em 01 /02/2013.
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200501090899 Tentativa de furto Mandado de citacao encaminhado em 08/02/2013.

201103579244 Violencia Domestics
Mandado de citacao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 14/01/2013.

201201432304
Violacao de Mandado de citacao desentranhado e encaminhado a Central de
Domicilio Mandados em 04/02/2013.

201102528794 Violencia Domdstica
Mandado de citacao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 26/02/2013.

201203203564 Violencia Domdstica
Mandado de citacao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 28/02/2013.

201003627484 Violencia Domdstica
Mandado de citacao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 14/01/2013.

201300001474 Violencia Domdstica Mandado de citacao encaminhado em 28/01/2013.

20.1300312364 Ameaca Mandado de intimacao encaminhado em 30/01/2013.

201203452084
Disparo de arma de Mandado de intimacao encaminhado em 05/02/2013.
fogo

Mandado de citacao expedido e encaminhado em 14/12/2012. Mandado
201204417754 Ameaca I juntado em 18/02/2013. Processo continua na fase "Aguardando

devolucao de mandado".

201104773125
Homicidio Mandado de citacao desentranhado e encaminhado a Central de
Qualificado Mandados em 11/03/2013.

201300637735 Injuria
Mandado de intimacao encaminhado a Central de Mandados em
01/03/2013.

201104815235 Violencia Domdstica
Mandado de citacao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 11/03/2013.

201103723965 Contravencao Mandado de intimacao encaminhado em 07/03/2013.

201202405465 Roubo Qualificado Mandado de citacao encaminhado em 28/02/2013.

201201170685 Violencia Domdstica Mandado de intimacao encaminhado em 07/03/2013.

201202752645
Tentativa de Mandado de citacao desentranhado e encaminhado a Central de
Homicidio Mandados em 05/03/2013.

201203106445 Violencia Domdstica
Mandado de citacao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 05/03/2013.

201202476605 Injuria Mandado de intimacao encaminhado em 01/03/2013.

201204264575 Injuria Mandado de intimacAo encaminhado em 27/02/2012.

201204327925
Tentativa de Mandado de citacao desentranhado e encaminhado a Central de
Homicidio Mandados em 14/02/2013.

201204263765 Ameaca Mandados de intimacao encaminhados em 03/12/2012, os mesmos foram
juntados em 08/01/2013, devidamente cumpridos. Processo continua na
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fase "Aguardando devolucao de mandado".

201104452515 Receptacao Mandado de citacao encaminhado em 30/01/2013.

201100231395 Violdncia Domdstica
Mandado de citacao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 23/01/2013.

201202602295 Violdncia Domdstica
Mandado de citacao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 07/02/2013.

201300251276
Sequestro e Carcere
Privado

Mandado de intimacao encaminhado em 30/01/2013.

201300506606 Receptacao Mandado de intimacao encaminhado em 01 /03/2013.

201204494066 Furto Mandado de citacao encaminhado em 01/03/2013.

201100950316 Crime de transito
Mandado de citacao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 01/03/2013.

201204305026 Ameaca Mandado de intimacao encaminhado em 01/03/2013.

201202789816 Estelionato
Mandado de citacao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 08/02/2013.

201202127236 Ameaca Mandado de intimacao encaminhado em 22/02/2013.

20'1201073906 Roubo Qualificado
Mandado de citacao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 07/02/2013.

9802109606 Homicidio Simples
Mandado de citacao desentranhado e encaminhado a Central de
Mandados em 25/01/2013.

201204263706 Injuria Mandado de intimacao encaminhado em 31/01/2013.

201002175768

(Rdu preso)

Apropriacao
Inddbita

Mandado de citacao encaminhado em 05/03/2013.

201300543480

(Rdu preso)

Homicidio
Qualificado

Mandado de citacao encaminhado em 06/03/2013.

201300181162 Carta precatoria Mandado de intimacao encaminhado em 22/01/2013.

201300623092 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 01/03/2013.

201300065600 Carta precatoria Mandado de intimacao de sentenra encaminhado em 16/01/2013.

201300501833 Carta precatoria Mandado de citacao encaminhado em 19/02/2013.

201300384780 Carta precatoria Mandado de citacao encaminhado em 08/02/2013.

201300324460 Carta precatoria Mandado de intimacao encaminhado em 04/02/2013.

201300581160 Carta precat6ria Mandado de intimacao encaminhado em 07/03/2013.

201300622169 Carta precatoria Mandado de citacao encaminhado em 07/03/2013.

201300611418 Carta precatoria Mandado de intimacao encaminhado em 07/03/2013.
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201300490033 Carta precat6ria Mandado de citacdo encaminhado em 08/03/2013.

201300528626

201300688330

201204412876

Carta precat6ria

Carta precat6ria

Carta precat6ria

Mandado de intimacao encaminhado em 08/03/2013.

Mandado de citacao encaminhado em 08/03/2013.

Mandado de intimacao encaminhado em 08/03/2013.

201300524825 Carta precat6ria Mandado de intimacao encaminhado em 08/03/2013.

201300746470 Carta precat6ria Mandado de intimacao encaminhado em 11 /03/2013.

201300785521 Carta precat6ria Mandado de intimacao encaminhado em 11/03/2013.

DAS JUNTADAS:
Foram contabilizados os mandados a serem juntados, na seguinte forma:

ANO/EXERCICIO QUANT. DE MANDADOS
P/JUNTAR EM ATRASO

2010 03

2011 06

2012 106

2013 216

Total 331

OBSERVAcOES:

1-Constatamos a existencia de 715 (setecentos e quinze ) processos na fase aguardando providencia
da escrivania em 12/03/2013, segundo a servidora Sueli estes processos estdo aguardando
nomeacdo de juiz para conclusdo. 0 mais antigo 201200085188 tem 238 (duzentos e trinta e oito)
dias.

2- Na Fase aguardando audiencia designada constam 330 (trezentos e trinta) processor. Dos
processos analisados verificamos que a escrivania ndo expede mandado para as audiencias e a
maioria estdo frustradas e os processos ainda continuam parados na mesma fase sem nenhuma
providencia.

3- Anexo lista geral datada de 12/02/2012, dos reeducandos de Rio Verde -GO.

ESCRIVANIA DE FAMILIA E SUCESSOES ( nao oficializadal -(Ass. Correicionais Benilde e
Ellen)

Juiza Direito - Dra. Coraci Pereira da Silva

SERVIDORES LOTADOS:

ESCRIVAO : Evaldo Vilela Ledo ;

ESCREVENTES
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ESTATUTATIOS/
CLT: Rossana Quintiliano Silva Vieira;

Karine Elias Bessa;
Marluce Francyne Bueno;

OBSERVACOES PREAMBULARES:

Servidores : A escrivania conta, alem do escrivao, com 03 (tres) escreventes regime estatutario e
CLT. Conta tambem com 03 (tres) estagiarios.

DOS PROCESSOS AGUARDANDO DEVOLUCAO DE MANDADO

Utilizamos os mesmo criterio das Varas Criminais:

201200827818 Revisional de pensao Mandado de intimacao encaminhado em 21/02/2013.

>2` 1 200300665452 1 Arrolamento comum Mandado de avaliacao encaminhado em 19/11/2012.

201200521921 Alimentos Mandado de intimacao encaminhado em 16/01/2013.

201104020208 Alimentos Mandado de intimacao encaminhado em 16/01/2013.

201204252674 Execucao de pensao Mandado de intimacao encaminhado em 21/02/2013.

201200491160 Inventario Mandado de avaliacao encaminhado em 04 /12/2012.

201203843806 Execucao de pensao Mandado de citacao encaminhado em 23/01/2013.

200802757975 Inventario Mandado de avaliacao encaminhado em 02/10/2012.

201200245762 Inventario Mandado de avaliacao encaminhado em 19/11/2012

201100614723 Execucao de pensao Mandado de citacao encaminhado em 1°/02/2013

200501459795 Alimentos Mandado de intimacao encaminhado em 23/01/2013.

Notificacao de Mandado de notificacao encaminhado em 23/01/2013.
201204415468 Reconhecimento de

Paternidade
I

1201300357252 Execucao Mandado de intimacao encaminhado em 21/02/2013.

Guarda e Mandado de intimacao encaminhado em 21/02/2013.
201203726168

Responsabilidade

Investigacao de Mandado de intimacao encaminhado em 21/02/2013.
200500574957

Paternidade

9900507819 Inventario Mandado de avaliacao encaminhado em 10/07/2012.

201201268065 Divorcio Litigioso Mandado de intimacao encaminhado em 15/02/2013.

Notificacao de Mandado de notificacao encaminhado em 15/02/2013.
201300099857

Paternidade
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201201724516 Execucao de Pensao Mandado de citacao desentranhado em 23/01/2013.

201003381175 Execucao de PensAo Mandado de intimacao encaminhado em 21/02/2013.

201002415955 Divorcio Mandado de intimacao encaminhado em 15/02/2013.

201300123030 Execucao de pensao Mandado de intimacao encaminhado em 15/02/2013.

201204564536 Execucao de pensao Mandado de intimacao encaminhado em 15/02/2013.

Dissolucao de uniao Mandado de intimacao encaminhado em 15/02/2013.
201104447716

estavel

201104165370 Interdicao Mandado de intimacao encaminhado em 16/08/2012.

200200800218 Mandado de avaliacao encaminhado em 28/01/2013.
Inventario

(Meta 2)

201100715287 Divorcio Mandado de intimacao encaminhado em 21/02/2013.

201300225291 Execucao de pensao Mandado de citacao encaminhado em 05/02/2013.

201103759560 Inventario Mandado de avaliacao encaminhado em 28/01/2013.

201201910115 Execucao de pensao Mandado de intimacao encaminhado em 15/02/2013.

200901501039
Dissolucao de uniao Mandado de intimacao encaminhado em 06/03/2013.
estdvel

201202112417 Execucao de Pensao Mandado de intimacao encaminhado em 15/02/2013.

201104029398
Regulamentacao de Mandado de intimacao encaminhado em 13/08/2012.
visitas

200501431122 Mandado de intimacao encaminhado em 30/01/2013.
Alimentos

(Meta 2)

201300357244 Execucao de pensao Mandado de citacao encaminhado em 15/02/2013.

201300311317 Execucao de pensao Mandado de citacao encaminhado em 15/02/2013.

201300438058 Execucao de pensao Mandado de citacao encaminhado em 1°/03/2013.

Pedido de Mandado de intimacao encaminhado em 15/02/2013.
201201121056 homologacao de

acordo

200402368228 Mandado de intimacao encaminhado em 31/01/2013.
lnventario

(Meta 2)

201300472841 Execucao de pensao Mandado de citacao encaminhado em 1°/03/2013.

Notificacao de Mandado de notificacao encaminhado em 06/03/2013.
201300434630 reconhecimento de

paternidade

201300099830 Notificacao de Mandado de notificacao encaminhado em 15/02/2013.
reconhecimento de
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patemidade

201103824257 Divorcio Mandado de intimacao encaminhado em 07/03/2013.

201104171974 Execucao de pensao Mandado de prisao encaminhado em 13/02/2013.

201300123057 Execucao de pensao Mandado de intimacao encaminhado em 15/02/2013.

200701352986
Dissolucao de uniao
estavel

Mandado de intimacao encaminhado em 06 /03/2013.

200701960340 Execucao de pensao Mandado de intimacao encaminhado em 06/03/2013.

200904042515 Guarda Mandado de intimacao encaminhado em 06/03/2013.

201102936965 Execucao de pensao Mandado de intimacao encaminhado em 06 /03/2013.

201104288456 Inventario Mandado de avaliacao desentranhado e encaminhado em 23/01/2013.

200903604269 Divorcio Mandado de intimacao encaminhado em 06 /03/2013.

201200284180 Execucao de pensao Mandado de prisao expedido e encaminhado em 05 /02/2013.

201102138970 Execucao de pensao Mandado de intimacao encaminhado em 06 /03/2013.

201104617956 Alimentos Mandado de intimacao encaminhado em 06 /03/2013.

200904116969 Divorcio Litigioso Mandado de intimacao encaminhado em 06/03/2013.

9100589713 Inventario Mandado de avaliacao encaminhado em 05 /03/2013.

201201973435 Inventario Mandados de citacao encaminhados em 06 /03/2013.

201000265840 Execucao de pensao Mandado de prisao encaminhado em 05 /02/2013.

201104578705 Execucao de pensao Mandado de intimacao encaminhado em 06/03/2013.

201202057696 Execucao de pensao Mandado de intimacao encaminhado em 06 /03/2013.

201101637085 Divorcio Mandado de intimacao encaminhado em 06 /03/2013.

200703426510 Execucao de pensao Mandado de intimacao encaminhado em 06 /03/2013.

9400643365 Inventario Mandado de intimacao encaminhado em 06 /03/2013.

201202001283
Alvara para venda de
bens

Mandado de intimacao encaminhado em 15/02/2013.

201300562239 Carta precatbria Mandado de intimacao encaminhado em 08/03/2013.

201300611507 Carta precatbria Mandado de citacao encaminhado em 1 °/03/2013.

201300608379 Carta precatbria Mandado de citacao encaminhado em 1°/03/2013.

201300524817 Carta precatbria Mandado de citacao encaminhado em 1°/03/2013.

201300474771 Carta precatbria Mandado de citacao encaminhado em 1°/03/2013.

201300537722 Carta precatbria Mandado de citacao encaminhado em 1°/03/2013.
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201300544990 Carta precat6ria Mandado de intimacao encaminhado em 1°/03/2013.

2013005 1 1138 Carta precat6ria Mandado de prisao encaminhado em 1°/03/2013.

201300378098 Carta precat6ria Mandado de intimacao encaminhado em 15/02/2013.

201300378128 Carta precat6ria Mandado de intimacao encaminhado em 15/02/2013.

201300217213 Carta precat6ria Mandado de intimacao encaminhado em 28 /01/2013.

201300651401 Carta precat6ria Mandado de citacao e intimacao encaminhado em 08 /03/2013.

201300651592 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 08 /03/2013.

201300651436 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 08 /03/2013.

201300682463 Carta precat6ria Mandado de intimacao para audiencia encaminhado em 08 /03/2013.

201300590232 Carta precat6ria Mandado de diligencia encaminhado em 08 /03/2013.

201300611442 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 08/03/2013.

201300590682 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 08 /03/2013.

201300663760 Carta precat6ria Mandado de citacao e intimacao encaminhado em 08 /03/2013.

201300693341 Carta precat6ria Mandado de intimacao para audiencia encaminhado em 08 /03/2013.

201300651517 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 08 /03/2013.

201300651347 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 08 /03/2013.

201300384837 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 20/02/2013.

201300191540 Carta precat6ria Mandado de prisao encaminhado em 06 /03/2013.

201203861359 Carta precat6ria Mandado de prisao encaminhado em 06 /03/2013.

201204103148 Carta precat6ria Mandado de diligencia encaminhado em 11/01/2013.

201300427960 Carta precat6ria Mandado de intimacao encaminhado em 20/02/2013.

201300523349 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 1°/03/2013.

201300547787 Carta precat6ria Mandado de intimacao encaminhado em 1°/03/2013.

201300511111 Carta precat6ria Mandado de intimacao encaminhado em 1°/03/2013.

201300582302 Carta precat6ria Mandado de citacao e intimacao encaminhado em 1°/03/2013.

201300611540 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 10/03/2013.

201300622193 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 1°/03/2013.

201203979880 Carta precat6ria Mandado de prisao encaminhado em 29/01/2013.

201204481711 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 07/01/2013.

201203283797 Carta precat6ria Mandado de penhora e avaliacao encaminhado em 25/09/2012.
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201203553867 Carta precat6ria Mandado de intimacao encaminhado em 04 /10/2012.

201201579559 Carta precat6ria
Mandado de penhora, avaliacao e intimacao encaminhado em
17/05/2012.

201300506738 Carta precat6ria Mandado de intimacao encaminhado em 1°/03/2013.

201300511162 Carta precat6ria Mandado de diligencia encaminhado em 20 /02/2013.

201300501760 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 20/02/2013.

201300394328 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 20/02/2013.

201300377857 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 20 /02/2013.

201300397173 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 20 /02/2013.

201300421325 Carta precat6ria Mandado de diligencia encaminhado em 20 /02/2013.

20 1 30065 1 2 82 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 08 /03/2013.

201300378144 Carta precat6ria Mandado de intimacao encaminhado em 15/02/2013.

201300466132 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 20 /02/2013.

201300438457 Carta precat6ria Mandado de diligencia encaminhado em 20 /02/2013.

201300044203 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 15/01/2013.

20.1300020690 Carta precat6ria Mandado de intimacao encaminhado em 15/01/2013.

201300361098 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 05 /02/2013.

201300511189 Carta precat6ria Mandado de intimacao encaminhado em 20 /02/2013.

201300562026 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 08 /03/2013.

201300590143 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 08 /03/2013.

201300636160 Carta precat6ria Mandado de citacao encaminhado em 08 /03/2013.

201202864850 Carta precat6ria Mandado de diligencia encaminhado em 15/10/2012.

201204329618 Carta precat6ria Mandado de diligencia encaminhado em 11/01/2013.

201300043940

201300136418

Carta precat6ria

Carta precat6ria

Mandado de contramandado de prisao encaminhado em 28 /01/2013.

Mandado de prisao encaminhado em 29/01/2013.

200501327481
Regulamentacao de
visitas

Mandado de intimacao encaminhado em 31/01/2013.

9300852540 Execugao de pensao
Mandado de busca e apreensao dos bens arrematados desentranhado em
04/12/2012.

200402075859 Execucao de sentenca Mandados de citagao encaminhados em 23/01/2013.

201204204661 Alimentos
Mandado de citacao de audiencia designada para o dia 06 /06/2013.

Mandado encaminhado em 17/01/2013.
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Mandado de citagao de audiencia designada para o dia 05 /06/2013.
201204298143 Tutela

Mandado encaminhado em 17/01/2013.

Mandado de citacao de audiencia designada para o dia 05/06/2013.
201203940216 Alimentos

Mandado encaminhado em 30 /01/2013.

Mandado de citacao de audiencia designada para o dia 11/06/2013.
201200956472 Alimentos

Mandado encaminhado em 15/02/2013.

Mandado de citacao de audiencia designada para o dia 11 /06/2013.
201102451090 Alimentos

Mandado encaminhado em 15/02/2013.

201204293273 Alimentos
Mandado de citagao de audiencia designada para o dia 12/06/2013.
Mandado encaminhado em 23/01/2013.

Investigacao de Mandado de citacao e intimacao de audiencia designada para o dia
201201935150

Paternidade 11/06/2013. Mandado encaminhado em 04 /02/2013.

Cancelamento de Mandado de citacao e intimacao de audiencia designada para o dia
201104130909

pensao 11 /04/2013. Mandado encaminhado em 11/03/2013.

Notificarao de Mandado de intimacao de audiencia designada para o dia 17 /04/2013.
201101703983

Patemidade Mandado encaminhado em 05 /03/2013.

Dissolucao de uniao Mandado de citacao e intimacao de audiencia designada para o dia
201200335621

estavel 23/04/2013. Mandado encaminhado em 01/03/2013.

Mandado de citacao e intimacao de audiencia designada para o dia
201203331538 Guards

25/04/2013. Mandado encaminhado em 07/01/2013.

Mandado de citacao e intimacao desentranhado 30/01/2013, para
201203469807 Alimentos audiencia designada para o dia 25 /04/2013. Termo encaminhado em

30/01/2013.

Mandado de citarao e intimacao de audiencia designada para o dia
201203678422 Div6rcio

25/04/2013. Mandado encaminhado em 07/01/2013.

Mandado de intimacao de audiencia designada para o dia 20 /03/2013.
200901044061 Divdreio

Mandado encaminhado em 07/03/2013.

Mandado de intimacao e notificacao de audiencia designada para o dia
201203136891 Alimentos

20/03/2013. Mandado encaminhado em 07/01/2013.

201203146099 Carta precatbria
Mandado de intimacao e notificacao de audiencia designada para o dia
26/03/2013. Mandado encaminhado em 20 /02/2013.

Mandado de intimacao e notificacao de audiencia designada para o dia
201202014792 Div6rcio

26/03/2013. Mandado encaminhado em 11/03/2013.

Regulamentacao de Mandado de intimacao de audiencia designada para o dia 26/03/2013.
201201120920

visitas Mandado encaminhado em 22/02/2013.

Mandado de citagao e intimacao de audiencia designada para o dia
201200919542 Revisional

09/05/2013. Mandado encaminhado em 16/01/2013.

Mandado de citacao de audiencia designada para o dia 23/05/2013.
201204282638 Alimentos Mandado encaminhado em 11 /01 /2013.

201300051498 Revisional Mandado de citacao e intimacao de audiencia designada para o dia
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28/05/2013. Mandado encaminhado em 08 /02/2013.

Dissolucao de uniao Mandado de citacao e intimacao de audiencia designada para o dia
201204485652

estavel 28/05 /2013. Mandado encaminhado em 08 /02/2013.

Investigacao de Mandado de citacao e intimacao de audiencia designada para o dia
201204573110

Paternidade 28/05 /2013. Mandado encaminhado em 1°/03/2013.

201103876788 Declaratdria de Uniao Mandado de citacao encaminhado em 15/02/2012.
Estavel

8500104236 Inventario Mandado de avaliacao encaminhado em 03 /08/2012.

200200874734 Inventario Despacho em 10/10 /2012 determinando a avaliacao de bens, sendo
expedido mandado em 19/11/2012.

201002293795 Inventario Mandado de avaliacao expedido em 02/10/2012.

201203975036 Notificacao de Mandado de Notificacao expedido em 23/01/2013.
Reconhecimento de
Paternidade

201101857522 Inventario Mandado de avaliacAo expedido em 28/01/2013.

201104832296 Divbrcio Litigioso Mandado de Intimacao emitido em 13/01/2013.

201203601730 Execucao de Pensao Mandado de citacao expedido em 15/01/2013.
Alimenticia

201102023129 Execucao de Pensao Mandado de citacao expedido em 15/02/2013.
Alimenticia

201003396490 Revisional de Mandado de intimacao emitido em 06 /03/2013.
Alimentos

200601598355 Separacao Litigiosa Mandado de intimacao expedido em 30 /01/2013.

201104987583 Inventario Mandado de avaliacao desentranhado para cumprimento em 04 / 12/2012.

200200881552 Inventario Mandado de Avaliacao expedido em 01 /03/2011.

201003487526 Execucao de Pensao Mandado de Prisao expedido em 29/10/2012.
Alimenticia

200900775453 Inventario Mandado de intimacao expedido em 23/01/2013.

201201884459 Execucao de Pensao Mandado de intimacao expedido em 15/02/2013.
Alimenticia

200300525243 Arrolamento Comum Mandado de intimacao expedido em 30/01/2013. Processo Meta 02.

201100804379 Interdicao Mandado de intimacao expedido em 15/02/2013.

201104148808 Alimentos Mandado de intimacao expedido em 15/02/2013.

201200993718 Execucao de Pensao Mandado de intimacao expedido em 15/02/2013.
Alimenticia

201201320245 Pedido de Mandado de intimacao expedido em 15/02/2013.
Homologacao de
Acordo

201001277397 Execucao de Pensao Mandado de intimacao expedido em 15/02/2013.
Alimenticia

201200161658 Dissolucao de Uniao Mandado de intimacao expedido em 15/02/2013.
Estdvel

201300450996 Execucao de Pensao Mandado de intimacao expedido em 01/03/2013.
Alimenticia I

201204549804 Execucao de Pensao Mandado de Citagao expedido em 01/03/2013.
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Alimenticia

201001156018 Inventario Mandado de intimacao expedido em 16/01/2013.

201103734150 Pedido de Mandado de intimacao expedido em 01/02/2013.
Homologacao de
Acordo

201300473902 Execucao de Pensao Mandado de citarrao expedido em 01/03/2013.
Alimenticia

201204491580 Execucao Mandado de intimacao expedido em 23/01/2013.

20 1 1 04460569 Execucao de Pensao Mandado de prisao expedido em 29/01/2013.
Alimenticia

201203309095 Execucao de Pensao Mandado de de citacao expedido em 01/02/2012.
Alimenticia

201202058765 Execucao de Pensao Mandado de intimacao expedido em 13/08/2012.
Alimenticia

201104888925 Investigacao de Mandado de intimacao expedido em 01/03/2013 com audiencia
Paternidade designada para 03/04/2013.

201203280925 Divorcio Litigioso Mandado de intimacao expedido em 01/03/2013 com audiencia
designada para 09/04/2013.

201203508179 Divorcio Litigioso Mandado de citacao/ intimacao para audiencia expedido em 30/11/2012
corn audiencia designada para o dia 11/04/2013.

201300317854 Alimentos Mandado de Citacao expedido em 15/02/2013.

201300321347 Alimentos Mandado de Citacao expedido em 15/02/2013.

201203721573 Guarda e Mandado de citagao e intimacao expedido em 04/03/2013 com audiencia
Responsabilidade marcada para 28/05/2013.

201202607661 Divorcio Litigioso Mandado de citacao e intimacao expedido em 04/03/2013 com audiencia
marcada para 28/05/2013.

201300054713 Negat6ria de Mandado de citacao e intimacao expedido em 04/03/2013 com audiencia
Paternidade marcada para 28/05/2013.

201103415306 Regulamentacao de Mandado de citacao e intimacao expedido em 04/03/2013 com audiencia
visitas marcada para 28/05/2013.

201300111350 Divorcio litigioso Mandado de citacao e intimacao expedido em 04/03/2013 com audiencia
marcada para 28/05/2013.

DAS JUNTADAS:

Foram contabilizados os mandados a serem juntados, na seguinte forma:

ANO/EXERCICIO QUANT. DE MANDADOS
P/JUNTAR EM ATRASO

2012 13

2013 34

Total 47

NOTAS:

1- Registramos na fase "Aguardando Providencia da Escrivania", 1335 (Hum mil trezentos e trinta e cinco)
processos. 0 escrivao informou que tais processos estavam nesta fase aguardando a serem conclusos e, que
nao foram encaminhados para conclusao, pelo fato de no haver espaco no Gabinete da Juiza para acomoda-
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los, e que a cada semana a encaminhado uns 200 (duzentos) processos.
Devido ao elevado numero de processos, selecionamos alguns para analisarmos e seria desnecessario em
virtude do provimento n° 05/2010 ( atos ordinatorios).

CENTRAL DE MANDADOS (Assessora Correicional - Lucimar):

Responsavel pela Central de Mandados e Escrevente: Fabio Lacerda.

Constatamos a existencia de 20 mandados para serem distribuidos, sendo dois de fevereiro e os
demais do mes de marco. Para otimizar o trabalho, Fabio nos informou que todos os dias ate as 13:00 hs faz
a distribuicao dos mandados, com excecao daqueles de extrema urgencia que sao distribuidos assim que
chegam na Central de Mandados. 0 plantao dos oficiais a realizado depois das 18:00 hs, em sisterna de
rodizio.

No que pertine a dilacao de prazo para devolucao dos mandados, ele, Fabio fica observando no SPG
quando esta na iminencia de veneer a se vencido ele mesmo dilata o prazo para mais 15 dias. A diligente
Secretaria do Foro, Patricia, nos informou que nao ha portaria na Diretoria do Foro autorizando esta dilacao.
Esta realidade ocorre por entendimento verbal do entao diretor, Juiz Reinaldo Alves Ferreira, conforme foi
informado em ligacao telefonica para Vanda Gomes da Costa, servidora ja aposentada que na epoca era
responsavel pela distribuicao dos mandados e permanece ate hoje como costume. Em virtude desta pratica,
sugerimos a secretaria do foro que entre em contado com o atual Diretor do foro e de conhecimento a ele
para as providencias de mister e em conversa com o Dr. Vitor Umbelino, ele nos afirmou que era para parar
com a dilagao de prazo administrativa que passaria a depender de decisao judicial.

Existem varios mandados devolvidos no dia de ontem que vao ser repassados para as respectivas
serventias, ou seja, ja foram todos repassados durante a nossa presenca.

OFICIAIS DE JUSTICA (Assessora Correicional - Lucimar):

OFICIAIS DE JUSTICA: Adailton Saraiva Silva;

Adriana Rocha Guimaraes;

Evanilda Abadia da Tosta Mota;

Miguel Pereira dos Santos;

Nivea de Oliveira Araujo Andrade;

Timoteo David Marcelino;

Vicente Francisco das Chagas Neto;

Wagner Luis da Cunha.

OFICIAISAD HOC: Cicero Manoel da Fonseca;

Essio dos Reis Santos;

Gilson Vieira de Sousa;

Joao Batista de Lima;

Santinones Carlos de Moraes;
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Wagner Vieira Mota.

OBSERVAcOES.: A Oficiala de Justica aposentada, senhora Helena Sielski de Oliveira a nomeada como
ad hoc..

Conforme elencado alhures, existem oito oficiais efetivos e Sra.Helena, oficial aposentada, mas
nomeada ad hoc que recebe distribuicao normal dos mandados.

Sao Sete funcionarios da Prefeitura nomeados como oficiais ad hoc apenas nos processos da Fazenda
Publica que sao pagos pela Municipalidade e nao pelo TJGO.

Os oficiais efetivos afirmaram que so eles a que trabalham nos plantoes.

Eles reclamaram que algumas vezes recebern mandado para cumprimento sem assinatura e sem Selo
de autenticidade. Nos plantoes de final de semana nao existem selo para mandado e nem alvara e mesmo
assim eles cumprem. Nesse caso orientamos que os Escrivaes dos plantoes sao responsaveis pela selagem
dos documentos.

Reclamaram que a comum os mandados serem expedidos sem o minimo de cinco dias para
cumprimento.

Ressaltamos que os mesmos nos afirmaram que nos casos de conducao coercitiva, os mandados tern
sido expedidos muito antes da realizacao da audiencia sendo que na realidade este tipo de conducao somente
e feita quando o intimado nao comparece em audiencia, momento em que a expedido. Portanto, diariamente.

Com todos os oficiais presentes existem inumeros mandados, dentre eles muitos em atraso,
justamente diante dos inumeros mandados para eles distribuidos e os poucos oficiais para cumprir.

CONCLUSOES/SUGESTOES:

Conforme afirmando alhures, a missiva de levar os processos com carga ao MP local nao mail e
atribuirao dos Oficiais de Justica, e sim , da propria Diretoria do Foro que baixou a Portaria n° 06/2013 para
este desiderato;

Sugerimos a expedidoo de Oficio a todos os Magistrados Diretores de Foro das Comarcas do Estado
de Goias para o fim de coibir as centrais de mandado ou distribuidor de procederem a dilacao de prazo
administrativa para os Oficiais de Justica cumprirem os mandados judiciais, costume este verificado na
Comarca de Rio Verde e demais outras;

Sugerimos, ainda que, concernente aos mandados de conducao coercitiva, sejam os escrivaes
alertados de que so devem ser expedidos apos comprovada a ausencia do intimando em audiencia.

Conforme dantes informamos, diante do grande crescimento nao so da cidade de Rio Verde, assim
como do nt;lmero de processos na Comarca, seria oportuno a criacao de mais Varas Judiciais, assim como de
mais vagas para Oficiais de JustiCa, e, ainda, soa razoavel o zoneamento pars a Crescente Comarca de Rio
Verde, na forma requerida pelos Meirinhos.

Constatamos nesta correicao que alem do excesso de mandados aos cuidados dos oficiais de justica
para o devido cumprimento, ha tambem um excesso de mandados a serem juntados nas escrivanias.

Considerando o que informamos alhures, a Vara da Infancia e Juventude, 2a e 3a Varas Civeis e
Fazendas e Registros publicos estao instaladas no 4° andar do Predio do Forum, sendo que a 1a Vara Civel
esta no 2° andar. Noticiamos, ainda, que na Infancia tramitam 603 feitos (numa serventia maior) e no 1 °
Civel, 5836 (serventia menor). Sendo assim, por questao de organizacAo e a bern do servico ptiblico, soa
razoavel a mudanga da la Vara Civel para o 4° andar, onde estao instaladas a outras serventias Civeis e a
transferencia da Infancia para o 2° andar.

Este e o relatorio e as sugestoes que repassamos a analise de Vossa Excelencia, salvo melhor juizo.
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ASSESSORIA CORREICIONAL JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - CORREGEDORIA-
GERAL DA JUSTI^A DO ESTADO DE GOIAS , em Goiania, aos 02 dias do mes de maio de dois mil e
treze (02.05.2013).

Aft

/'k

Hugo Campos Crosara

1° Assessor Correicional

19° Assessora Correicional

Lucimar Batista Pereira

128 Assessora Correicional

Ellen Fernanda Hilario

258 Assessora Correicional
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