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PODER JUDICIARIO
Corregedoria -Geral da Justica

Departamento de Orientacao e Correicao da
Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio As Comarcas

"A publicarao deste relat6rio a determinadoo do Conselho Nacional de Justira,
pela meta 2 da Corregedoria National de Justiga, que diz:
Meta 2: Publicar 100% das A96es Correicionais (preservado o sigilo)."
"Os dados constantes neste relat6rio sao passiveis de discussao."

FI,. ELATORIO No 027/2013

No periodo de 01 a 05 de abril de 2013, por determinadao da
Excelentissima Senhora Corregedora-Geral da Justica, Desembargadora Nelma Branco Ferreira.';
Perillo, comparecemos a Comarca de Rialma - GO , onde realizamos uma Correicao Geral
Extraordinaria constatando-se o seguinte:

Endereco do Forum : Av Pedro Felinto Rego Q A, 7801t 1/10, Setor Olimpico - Rialma, GO

Telefones: (62) 3397-1140

Juiz Titular : DR. LEONISSON ANTONIO ESTRELA SILVA

OBSERVACOES PREAMBULARES:

O Forum local foi inaugurado em 23/11/2012, com instalacoes e
acomodacoes em perfeito estado. 0 mobiliario e todo novo e bern disposto, possibilitando uma
boa acomodacao aos serventuarios e piiblico em geral.

O Juiz de Direito Diretor do Foro da comarca, Dr. Leonisson Antonio
Estrela Silva, foi titularizado na Comarca em agosto de 2012, respondendo tambem pela
comarca de Uruana.

Observamos que os servidores cumprem regularmente os horarios
determinados pela Lei no 17.663/2012, de 16.06.2012, bem corno o Decreto Judiciario no
819/2012.

Ficou constatado em alguns casos, que os despachos, decisoes e sentencas
nao estao sendo lancados no Sisterna de Decisoes Monocraticas - SDM, conforme determina o
art. 148-A ao 148-E da Consolidacao dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral de Justica,
inviabilizando o trabalho das escrivanias. Foi orientado que seja resolvido o problema o mais
rapido possivel, evitando a demora na prestacao jurisdicional.

Foi detectado que na distribuicao de mandados, o proprio distribuidor faz a
dilacao dos prazos para cumprimento da diligencia pelos oficiais de justica, sendo orientado que
a dilacao somente pode ser feita corn autorizacao judicial.

. ............. _ ._....-
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Os dados estatisticos foram obtidos mediante relatorio do "Inventario dos
Processos - Busca Avancada" fornecido por meio do Sistema Controle da Corregedoria Geral
da Justica do Estado de Goias.

CONTADORIA, DISTRIBUIDOR E PARTIDOR - Elisabeth Pains Lucena Araujo

Os livros de carga de processos para as escrivanias nao existe, sendo feita
as anotacoes somente pelo SPG. Foi orientado a confeccao do Livro de Carga convencional
conforme determina a Consolidacao dos Atos Normativos.

O Livro de Guias e organizado satisfatoriamente, em forma de pasta AZ.

O Livro de Registro de Partilha foi criado em 07/12/1988, tendo registrado
o ultimo ato no dia 26/09/2005.

Nao possui processos para calculo em atraso.

PORTARIA DOS AUDITORIOS - Joana Maria da Silva

1) Livro de Registro de Entregas de Documentos:

A- Excelente condicao de uso;
B- Sem rasuras e folhas em branco, sendo coladas folhas soltas no livro com o resumo das
anotacoes;
C- Sem folhas inutilizadas.

2) Livro de Protocolo de Corresponds ncias:

A- Excelente condirao de uso;
B- Sem rasuras e folhas em branco;
C- Sem folhas inutilizadas.

3) Livro de Registro de Feriados e Suspensao de Expediente Forense:

A- Excelente condirao de uso;
B- Sem rasuras e folhas em branco;
C- Sem folhas inutilizadas.
Obs: 0 SPG ja disponibiliza automaticamente os dias de feriado a suspensao de
expediente.

PROTOCOLO - Joana Maria da Silva

Todos os processos sao remetidos pelo SPG, com as devidas anotacoes em
Livro de Controle proprio corn registro de entrada e saida de atos. Todos os livros regulares.

-- _........ ....... _ ........................ ----- .---............... ----_............. .....
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SECRETARIA DO JUIZO - Josue de Oliveira Gomes ( Servidor cedido pela prefeitura)

Verificamos que nao existem sindicancias em tramitacao e ainda, que os
livros obrigatorios (art. 45 da CAN) estao devidamente escriturados.

Corn relarao aos livros obrigatorios constantes no art. 45, item 3, da
Consolidacao dos Atos Normativos, observamos que os Livros de Registro de Entrega de
Documentos e de Protocolo de Correspondencias nao existiam na comarca. Apos orientacao, o
servidor responsavel efetuou a abertura de tais livros.

A pasta de portarias expedidas estao sendo arquivadas de forma correta, em
pasta propria A-Z, folhas soltas.

OFICIAIS DE JUSTICA

0 Municipio conta com Bois distritos ( Santa Isabel e Rianapolis) e tres
povoados ( Castrinopolis, Cirilandia e Natinopolis).

Existem dois oficiais cumprindo mandados na Comarca. 0 proprio
distribuidor faz a prorrogacao do prazo de cumprimento dos mandados de ate quinze dias. Para

prazos superiores so com ordern do magistrado. Foi orientado que qualquer dilacao do prazo de
devolucao de mandado seja feita diretamente pelo Juiz Diretor do Foro, atraves de ordem
judicial.

OFICIAL DE JUSTI^A - Valdeci Jose de Araujo

Varios mandados que estao sendo cumpridos pelo Oficial Valdeci foram
devolvidos pelo Oficial Alisson No Dias sem cumprimento por motivo de ferias.

Possui 81 mandados a serem cumpridos, todos dentro do prazo, porem
varios com prorrogacao feita somente pelo distribuidor.

OFICIAL DE JUSTIIYA - Alisson No Dias

Possui 66 mandados para serem cumpridos, todos dentro do prazo, porem
varios com prorrogacao feita somente pelo distribuidor.

Auxilia o Magistrado nas audiencias como digitador.

Obs: Nao possui veiculo concedido pelo Tribunal para o cumprimento dos
mandados.

- - -- - .... _..--..._ ............. ...--- ----.. .................... ._................... -_.....
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Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio As Comarcas

ESCRIVANIA DO CRIME, FAZENDAS PUBLICAS E JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL
TOTAL DE PROCESSOS: 1961

A escrivania do Crime e Fazendas Publicas foi desmembrada fisicamente em duas salas,
tramitando em uma das salas as awes previdenciarias, awes civeis envolvendo as Fazendas Publicas
(Estadual , Municipal e Federal), Mandado de Seguranga , Retificagao de Registro Pt blico Civil,
Execugdo Fiscal e Declaratorias e na outra sala as Acoes Criminais . Sendo que, na primeira atua (1) um
escrevente e na sala do crime atua a Escriva e uma escrevente , bem como uma servidora a disposigdo da
Prefeitura auxiliando as duas serventias.

Escriva - Divina Yolanda Santana Martins ( 8 horas)
Escrevente - Francisco de Andrade - Processos Civeis e Fazendas Publicas
Escrevente - Ze1ia Aparecida Ferreira
Escrevente do Juizado Civel e Criminal- Carla Cristina Oliveira
Servidora da Prefeitura - Carla Lays ( 5 horas)

Sem problemas com SDM. Livro de Registro de Audiencia em ordem.

Foi orientado que no Livro de Carga ao Advogado seja dada as devidas
baixas quando os autos forem devolvidos na serventia, bem como o encerramento do atual Livro

que esta em precarias condicoes. Nao estao sendo dadas as baixas de recebimento dos processos
na escrivania, bem como existe uma grande demora na devolugdo, porem esta sendo feita a
cobranra sem muito exito.

Alguns processos estao com carga pars Advogados alem do tempo
permitido sem que sejam tomadas as devidas providencias para a devolucao, tendo sido
comunicado ao Magistrado os respectivos atrasos.

Em todos esses casos, orientamos a responsavel pela serventia a cumprir o
disposto no inciso XVI, do artigo 328b, da Consolidacao dos Atos Normativos da Corregedoria,
ou seja, entrar em contato com os advogados responsaveis, cobrando a devolucao dos autos,
bem como comunicar ao juiz, caso no haja atendimento no prazo de cinco (05) dias, para que
sejam tomadas as devidas providencias.

N° de Processos Andamento

201102725832 Com carga ao advogado Dr Alvando Araujo de
Carvalho OAB/GO N° 11.114

200603983388 Com carga ao advogado Dr Francisco Feliciano Ferreira
OAB/GO N°6.611

200901965272 Com carga ao advogado Dr Alvando Araujo de

Rua 10 n° 150, 1 1 ° andar , Sala 1120, St. Oeste. Goiania Goias - CE1' 74120-020 -'Telefone (62)3216-2692 - www. tj go.*
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Carvalho OAB/GO NO 11.114
201102403371

Com carga ao advogado Dr Francisco Feliciano Ferreira
OAB/GO N°6.611

200901534832
Com carga ao Advogado Dra Renata Andrade Branda o

OAB/GO N° 16.758
*Ohc. Andamr^ntn

PROCESSOS AGUARDANDO DEVOLUCAO DE MANDADO

PROTOCOLO NATUREZA OBSERVAcOES
200903594336 Acao Mandado expedido em 05 /12/2012, sendo cumprido pelo

Previdenciaria oficial de justira em 21/03 /2013. Aguardando ser Juntado e
dar baixa no processo.

201000294484 Agdo Mandado expedido em 05 /03/2013, a parte requerente
Previdenciaria compareceu pessoalmente na escrivania manifestando

concordancia com a proposta do INSS, os autos deveriam it
concluso para homologacao do acordo , mas esta aguardando
devolucao de mandado.

PROCESSOS AGUARDANDO RESPOSTA DE SOLICITAcAO

,f.

OBSERVAcOES

m

processo estava

oconstavaadatabase por-base , por isso o INSS devolveu o processo a
escrivania.

PROCESSOS AGUARDANDO VISTA AO ADV. (PROCURADOR)

PROTOCOLO NATUREZA OBSERVAcAO
9701707834 EXECUcAO Processo aguardando abrir vista (encaminhar) ao INSS desdeFISCAL janeiro de 2008.

,

200900739546 EXECUQAO Processo aguardando abrir vista (encaminhar) ao INMETROFISCAL desde outubro de 2012.
,

200604353132 EXECUcAO ::!^ Processo aguardando abrir vista (encaminhar) ao INMETROFISCAL desde outubro de 2012.
,

200504073987 EXECUcAO Processo aguardando abrir vista (encaminhar) ao INSS desdeFISCAL ^ outubro de 2012.
,

PRflf''FCCnc "GITA

PODER JUDICIARIO
Corregedoria-Gera ) da Justiga

Departamento de Orientacao e Correicao da
Coordenadoria de Fiscalizagao e Apoio as Comarcas

ANDY DEC UK DE PRAZO

PROTOCOLO NATUREZA OBSERVAryOES
200801760776 OBRIGAQAO DE

FAZER
Processo aguardando certificar o transito em julgado desde 0Ide
outubro de 2012.

Rua 10 n° 150, I I° andar, Sala 1120, St. Oeste. Goiania Goias -- CEP 74120-020 -- "I elefone (62)3216-2692 - www.ti o.ius.br
5



corregedoria
geral da justiga
do estado de goias

200202897332

201202691514

PODER JUDICIARIO
Corregedoria -Gera ) da Justica

Departamento de Orientacao e Correicao da
Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio Is Comarcas

AVAU CIVIL '0 Procurador do Municipio de Santa Isabel, pediu a suspensao do
PUBLICA POR processo por 180 dias, em 08 de dezembro de 2011. 0 M.M Juiz
ATO DE em 26 de novembro de 2012, determinou a intimacao da parte
IMPROBIDADE autora para, no prazo de 20 (vinte) dias, manifestar-se nos autos. A
ADM. escrivania extratou o despacho retro. A Escriva ficou de conversar

com o Magistrado para explicar o porque extratou e nao intimou
pessoalmente.

OBRIGAcAO DE
FAZER

O Municfpio de Rialma, foi citado na pessoa de seu representante
legal, no dia 18 de setembro e o mandado foi juntado ao autos no
dia 20 de setembro de 2012, sendo que o processo encontra-se na
fase aguardando decurso de prazo ate a presente data.

PROCESSOS AGUARDANDO CONCLUSAO

Na escrivania tinham nesta data 21 processos aguardando conclusao dentre eles
os processos : 200703920442; 9701707800; 200504077095...

Obs: Os processos de protocolo n. 201204158775 e 201202072598, aguardandoconclusao , poderiam ser movimentados atraves de ato ordinatorio.

Existe uma certidao do escrevente Francisco de Andrade, nos autos n.
200802062088, Mandado de Seguranca, justificando que a audiencia designada nao real izou por ele nao

ter cumprido as intimacoes das partes, pelo fato de atuar sozinho na vara das Fazendas Ptiblicas, e ter
priorizado as intimacoes para o mutirao previdenciario realizado na comarca.

PROCESSOS REMETIDOS AO TRF

Identificamos que no inventario dos Processos no SPG, e em consulta ao SPG,que existem 133 processos sentenciados remetidos ao TRF, desde o ano de 2009 ate o ano de 2012.

2° ESCRIVANIA DO CIZ II IWE E JUIZAD 4
0

Sem problemas com SDM.Livro de Registro de Audiencia em ordem.

Os Mandados de Prisao estao sendo cadastrados regularmente e
devidamente encaminhados pars a Delegacia de Capturas e para a Delegacia que instaurou a
investigacao.

As armas recolhidas a titulo de guarda provisoria ou para o envio ao
Comando do Exercito no predio do Forum no estao sendo regularmente acondicionadas
conforme determina Oficio Circular No 070/2013-DIP, tendo em vista que o cofre disponivel

esta trancado e ninguem sabe onde esta a chave, sendo solicitado novas chaves junto ao Tribunal
de Justiga. Na comarca nao existe deposito de armas, as armas acauteladas estao ficando na
escrivania, e nao estao sendo encaminhadas para o Batalhao Militar mail proximo, nos termos
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do artigo 232 da Consolidacao dos Atos Normativos da Corregedoria. Foi orientado aos
servidores e ao Magistrado que deveriam encaminhar as armas a Policia Militar para serem
guardas em estabelecimento supervisionado.

PODER JUDICIARIO
Corregedoria -Gera) da Justiga

Departamento de Orientagao e Correigao da
Coordenadoria de Fiscalizagao e Apoio as Comarcas

Nao e feito o controle de reus presos na escrivania , ficando a cargo do
Diretor do Presidio informar o numero de presos regularmente . Foi orientado para que seja feitauma relacao de presos , provisorios ou condenados , constando o nome , protocolo , andamento doprocesso , natureza do crime e a condenadao do reeducando , se houver. Existem 41 presosFECHADOS

na Cadeia Pt:lblica de Rialma sendo 18 presos provisorios e 23 condenados. Seis
reeducandos cumprem pena em Regime Aberto e 11 em Regime Semiaberto.

Conforme dantes informado , sao 18 presos provisorios . No entanto, nem
todos os processos estao na serventia para serem analisados fisicamente . Entao , analisamos osseguintes:

N° de Processos Acusados
Fase atual

201300959309

201301037448

201300160890

201204050451

201203789240

201300543552

201300498670

201203861618

201300916030

201100809710

201300938964

201300144496

Florivaldo Mascarenhas Bispo
Paulo Cardoso Junior

Silesia Felix Toledo

Josd Vieira Lima

Thiago Rodrigues de Lima

Joao Thales Moises Pereira

Leandro Alves dos Santos

Marcio Aparecido Gongalves da
Silva

Diego Cordeiro Amorim

Junio Ricardo de Almeida Gomes

Daniel Batista da Silva

Danilo Santos de Lima

Fernando Beldm de Azevedo

Aguardando Inquerito.

Aguardando Inqudrito. Essa presa ja foi
condenada e esta cumprindo pena.

Audiencia de continuagao da instrugao e
julgamento designada para o dia 17 /04/2013.

Sentenga proferida em 11/03/2013,
transitando em julgado, com recurso de

apelagao.

Aguardando ordem deprecada , apbs vistas as
partes para alegagoes finais

Audiencia de instrugao ejulgamento
designada para o dia 16/04/2013.

Audiencia designada para o dia 18/04/2013.

Aguardando Alegagoes finais da defesa.

Carga ao Ministerio Publico

Aguardando audiencia designada para o dia
10/04/2013.

Carga ao Ministerio Publico

Conclusos

--Rua 10 n ° 150, 110 andar, Sala 1120, St. Oeste. GoiSn is Goias- CEP 74 1 20-020 --- Felefone (62)3216-2692 - www.tiao ius br
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Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

Na Cadeia Pl blica de Rianapolis, Distrito Judiciario desta Comarca,
cumprem pena em regime fechado 07 presos, sendo 03 provisorios e 04 condenados. 04
condenadas cumprem pena em Albergado naquela cidade.

Com relacao aos mandado de prisao e alvaras de soltura foi orientado a
Escriva Divina Yolanda para que seja seguido os ditames da resolucao 108 do CNJ, informando
inclusive do cumprimento do Alvara pelo Oficial de Justica.

Existem 37 mandados para serem juntados, bem como 15 interlocutorias,
alem de 6 processos para serem autuados.

Processos na fase Com Carga ao Ministerio Publico e com Carga ao
Advogado estao com prazo extrapolado. Foi orientado que seja feita cobranca imediata dos
processos por meio de lista ao Magistrado Diretor do Foro para devidas providencias conforme
artigos 60 e 61 da CAN.

Em todos esses casos, orientamos a responsavel pela serventia a cumprir o
disposto no inciso XVI, do artigo 328b, da Consolidacao dos Atos Normativos da Corregedoria,

ou seja, entrar em contato com os advogados responsaveis, cobrando a devolurao dos autos,
bern como comunicar ao juiz, caso nao haja atendimento no prazo de cinco (05) dias, para que
sejam tomadas as devidas providencias. Segue alguns exemplos:

COM CARGA AO MINISTERIO PUBLICO

N° de Processos Natureza Andamento

200901939972 Pedido de Exame Corn carga desde 17/09/2010

200503972503 Acao Penal Com carga desde 31/10/2011

201103606403 Flagrante/Inquerito Corn carga desde 13/01/2012

201102438736 Inquerito Com carga desde 13/01/2012

201104797032 Flagrante/Inquerito Com carga desde 02/04/2012

20080 1 1 62950 Arno Penal Com carga desde 03/04/2012

201102488890 Inquerito Corn carga desde 15/08/2012

201201950168 Inquerito Corn carga desde 13/09/2012

200705130481 Flagrante/Inquerito Com carga desde 14/09/2012

201201349898 Inquerito Corn carga desde 26/11/2012

201003549734 Inquerito Corn carga desde 26/11/2012

201201496025 Inquerito Corn carga desde 26/11/2012

20 1 1 04974040 Acao Penal Com carga desde 03/12/2012

201203475106 Acao penal Com carga desde 03/12/2012

201201350829 Flagrante/Inquerito Com carga desde 12/12/2012

PROCESSOS ANALISADOS QUE ESTAO EM ATRASO

Rua 10 n" 150, 11 ° andar, Sala 1120, St. Oeste. Goiania C,oias - CEP 74120-020 - Telefone (62)3216-2692 - www.tjgo.jus.br
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N° de Processos Natureza Andamento

201300053598 Carta Precatbria Mandado de intimacgo pars
audiencia de interrogatbrio na
Comarca de Votoporanga/SP a ser
realizada no dia 04/04/2013 sem
juntada de mandado cumprido

200102224344 Atentado Violento ao Pudor Aguardo a intimacao da filha do
sentenciado para que junte aos autos
a certidao do obito do mesmo desde
18/10/2012.

201203374407 Trafico Processo paralisado desde
28/09/2012 para ser concluso.

200402998302 Execugao Penal Reu foragido devendo ser

200800019690 Desacato Sentenca com transito em julgado,
aguardando arquivamento desde
19/03/2013.

201201938648 TCO Sentenca com transito em julgado,
aguardando arquivamento desde
10/08/2012.

20 1 1 03426766 ContravenrAo Sentenca com transito em julgado,
aguardando arquivamento desde
18/02/2013.

LEVANTAMENTO DE ARMAS

MARCA/CALIBRE NUMERAcAO N°PROCESSO OBSERVAcOES

Espingarda 22 Artesanal Sem Numerag o 201300898245 Uma municao deflagrada.

Amadeu Rossi 22 A944032 201204050451 Uma municao deflagrada.

Taurus 32 111458 201300498859 Desmuniciada

Amadeu Rossi 32 91608 201203861618 12 munig6es intactas e um
Soco Ingles

Amadeu Rossi J120348 201300026060 Cinco munic es intactas

Os demais Evros ainda exigidos pela CAN, estao regulares, sao eles: Livro

de Registro de armas , de objetos e valores, Livro de alistamento e revisao de jurados,

Livro de sorteio de Jurados e atas de sessao do Juri , Livro de registro de termo de

audiencias e Livro de audiencias admonitorias.

Obs: Serventia necessita de 02 computadores e mais duas estantes pois os processos estao
abarrotados.

... .. -_....... ......__- _ .
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Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

ESCRIVANIA DE FAMII AA, SUCESSOES, INFANCIA E JUVENTUDE E 1.° CIVEL E
JUIZADO ESPECIAL Cl /EL

/`

Como nao houve instalacao do juizado, as awes de competencia do juizado
especial duel tramitam na vara de familia, sucessoes, infancia e juventude e 1.° duel,
encontrando-se em prateleira especifica. Para facilitar a analise, serao relacionados
separadamente, o processos do juizado especial civel.

Escriva Judiciaria : - Maria Divina da Silva Mendes
Escrevente: - Malsa Toledo Espindola
Funcionaria cedida pela prefeitura:

- Joelma da Costa Santana

Estagiaria: - Renata Assuncao

Livros Obrigatorios (nos termos do art. 45, itens 1 e 2, da Consolidacao de Atos Normativos)

Livro de registro de termo de audiencia:

0 encarregado da escrivania nao utiliza o referido livro, contrariando o que
dispoe o artigo 37, item 1, alinea b, da Consolidacao dos atos normativos da Corregedoria, razao
pela qual o orientamos a providenciar sua confeccao.

FAMILIA, SUCESSOES, INFANCIA E JUVENTUDE E 1.0 CIVEL

Livro de Carga a Advogados:

0 livro esta sendo regularmente utilizado. Conforme relatorio retirado do
Sistema Controle, corroborado por consulta ao Sistema de Primeiro Grau, detectamos as
seguintes cargas com prazo extrapolado:

- 201102355130 - com carga desde 16/06/2012
- 201203309567 - com carga desde 26/09/2012
- 201103684366 - com carga desde 14/11/2012
- 201203229318 - com carga desde 27/11/2012
- 200905165734 - com carga desde 12/12/2012

Rua 10 n° 150, 1 1° andar, Sala 1120, St. Oeste. Goiania Goias --- CEP 74120-020.- Telefone (62)3216-2692 - www.tieo.ius.br
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Em todos esses casos, orientamos a responsavel pela serventia a cumprir o
disposto no inciso XVI, do artigo 328b, da Consolidarao dos Atos Normativos da Corregedoria,
ou seja, entrar em contato com os advogados responsaveis, cobrando a devolucao dos autos,
bern como comunicar ao juiz, caso nao haja atendimento no prazo de cinco (05) dias, para que
sejam tomadas as devidas providencias.

Livro de Carga ao Ministerio Publico:

0 livro esta sendo regularmente utilizado. Conforme relatorio retirado do
Sistema Controle, corroborado por consulta ao Sistema de Primeiro Grau, detectamos as
seguintes cargas com prazo extrapolado:

201203342238 - com carga desde 18/09/2012
201203601616 - com carga desde 08/10/2012

- 201203294012 - com carga desde 26/10/2012
201 10081 1600 - com carga desde 13/11/2012
201003112735 - com carga desde 27/11/2012

Processos em tramitagao:

Atualmente, existem 993 em tramite na serventia.
0 conclusoo de processos ao gabinete a feita diariamente. Pelo relatorio gerado

junto ao SPG, corroborado com consulta ao Sistema Controle, constatamos 85 processos
paralisados em suas fases atuais ha mais de 100 dias, a exemplo dos seguintes:

- 009801987073 - desde 23/11/2009 com carga ao procurador - De acordo com a escriva, existe
processo administrativo para apurar o paradeiro deste processo

- 200703034493 - desde 03/09/2010 aguardando devolucao de mandado

- 201002861513 - desde 08/09/2010 aguardando resposta de solicitacao

- 200805812126 - desde 08/09/2010 aguardando devolucao de carta precatoria

- 200803021377 - desde 10/09/2010 aguardando providencia da escrivania

- 200903077390 - desde 25/10/2010 aguardando resposta de solicitacao

Tambem foi encontrado o seguinte processo:

- 201201370870 - desde 23/10/2012 aguardando nomeacao de juiz titular.

Existern cerca de 70 interlocutorias para serem juntadas em processos
conclusos, bern como 46 mandados e 36 AR's.

Rua 10 n° 150, 11° andar, Sala 1120, St. Oeste. Goiania Goias -- CEP 74120-020 - Telefone (62)3216-2692 - www. tiao.; û s.bi.
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JUIZADO ESPECIAL CT'ai EL

Conforme relatorio retirado do Sistema Controle, corroborado por consulta ao
Sistema de Primeiro Grau, detectamos as seguintes cargas com prazo extrapolado:

Carga a Advogados:

- 201003851546- Com carga desde 30 /08/2010
- 201104272053 - Com carga desde 14/10/2011

Processos:

Processos em tramitagao: 390.

Pelo relatorio gerado junto ao SPG, corroborado com consulta ao Sistema
Controle, constatamos 100 processos paralisados em suas fases atuais ha mais de 100 dial, a
exemplo dos seguintes:

- 201003136952 - desde 14/11/2011 aguardando publicarao de extrato

- 200903770878 - desde 12/04/2012 aguardando resposta de solicitacao

- 201003673320 - desde 12/04/2012 aguardando resposta de solicitacao

- 201104216030 - desde 07/05/2012 aguardando devolucao de carta precatoria

- 201103779030 - desde 05/06/2012 aguardando decurso de prazo

- 200904733569 - desde 22/10/2012 aguardando publicacao de extrato

Em alguns processos, repassamos os casos a responsavel pela serventia, a
qual se prontificou a realizar as devidas correcoes.

Orientamos, ainda, a encarregada da serventia a proceder a conferencia
mensal do relatorio gerencial processual do SPG, a fim de corrigir eventuais problemas no
tramite dos feitos na serventia.

GABINETE

Assistentes:

• Marla de La Cruz Andrade (Administrativo);

• Jonathan da Silva Nazareth (Juridico)

.....-
Rua 10 n° 150. 11° andar, Sala 1120, St. Oeste, Goiania Goias C'FP 74120-020 Telefone (62)3216-2692 - www. tjgo.jus.br
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Estagiario:

• Renata Assungao Dias

r

Encontramos no gabinete o total de 393 ( trezentos e noventa e tres)
processos conclusos recebidos a mais de 100 dias, porem nao vislumbramos a ocorrencia de
"despacho balao", consoante o disposto no artigo 148f da CAN - Consolidacao dos Atos
Normativos.

Nos foi informado pelo Magistrado que a comarca ficou desprovida de
magistrado durante muitos anos, e que quando assumiu o foro local, requisitou que todos os
processos fossem conclusos para dar regular andamento, existindo processor parados no
gabinete desde entao, devido a grande demanda.

RELACAO DOS SERVIDORES DO TJGO E CEDIDOS PELAS PREFEITURAS DA
COMRCA.

NOME OCUPAcAO VINCULO

Divina Yolanda Santana Martins Escriva Judiciario I TJGO

Francisco de Andrade Escrevente Judiciario I TJGO

Carla Martins Alves Oliveira Escrevente Judiciario I TJGO

Maria Divina da Silva Mendes Escriva Judiciario TJGO

Maisa Toledo Espindola Escrevente Judiciario I TJGO

Elizabeth Pains Lucena Aratijo Contador, Distribuidor, Partidor TJGO

Valdeci Jose de Aratijo Oficial de Justiga - Avaliador TJGO

Alisson No Dias Oficial de Justiga - Avaliador TJGO

Joana Maria da Silva Porteiro Judiciario TJGO

Zdlia Aparecida Ferreira Souza Escrevente Judiciario I TJGO

Jonathan da Silva Nazareth Assistente do Juiz TJGO

Marla de La Cruz Andrade Assistente Administrativo TJGO

Pamela Schaiblich Bernardes Estrela Escrevente - Licenga Maternidade TJGO

Josue de Oliveira Gomes Secretario Prefeitura de Rialma

Marcileide Rodrigues Valverde Auxiliar da Escrivania do Crime Prefeitura de Rialma

Joelma da Costa Santana Auxiliar da Escrivania de Familia Prefeitura de Rialma

Carla Lays Fernandes e Silva Auxiliar da Escrivania do Crime Prefeitura de Rianapolis

Fabiana Tavares de Paiva Estagiaria TJGO

Girlene Lira da Silva Auxiliar de Limpeza Agroservice

Jair Rodrigues de Menezes Auxiliar de Limpeza Agroservice

Rua 10 11° 150, 11° andar, Sala 1120, St. Oeste. Goiania Goias - CFI' 74120-020 - Telefone (62)3216-2692 - www.tigo.ius.br
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Soneide Rocha da Silva Auxiliar de Lim eza AgroserviceP

Ilaci Lourengo Rodrigues Auxiliar de Lim eza Agroservicep

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

Alertamos ainda, pars que fizessem uma analise corn o consequence
impulso em todo processo constants do acervo da Comarca.

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

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

ASSESSORIA CORREICIONAL - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIQA DO ESTADO
DE GOIAS, em Goiania, aos dez digs do mss de main do ano de doffs mil e treze
(10.05 .2013).

Hugo Ca pOs' rosa"ra May` abelo Almeida
1 °Assessor Correicional 24^"Assessora Correicional

Vitor dos Santos Batista Ellen Fernanda Hilario Oliveira
20°Assessor Correicional 250Assessora Correicional

Rua 10 n° 150, 11° andar, Sala 1120, St. Oeste. Goiania Goias CEP 74120-020 Telefone (62)3216-2692 - www.tigo.jus.br
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