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ASSESSORIA CORREICIONAL JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

"A publicarao deste relatorio a determinacao do Conselho Nacional de Justica,
pela meta 2 da Corregedoria Nacional de Justira, que diz:
Meta 2: Publicar 100% das Acoes Correicionais (preservado o sigilo)."
"Os dados constantes neste relatorio s5o passiveis de discussao."

RELATORIO NO 41 /2013
C+7

No periodo de 03 a 07 de junho de 2013 , por determinacao da Excelentissima

Senhora Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora Nelma Branco Ferreira

Perilo , comparecemos a Comarca de Piranhas , onde realizamos uma Correigao

Geral Extraordinaria Judicial e constatamos o seguinte:

Enderego do Forum : Praga Santo Antonio, n° 19, centro. CEP: 76230-000. Piranhas-

Go.

Telefone : (64) 3665-1330

Juiz Respondente : Dr. Joviano Carneiro Neto (Dec. Jud. 553/2013).

Observacoes Preambulares:

Por mein do Decreto Judiciario n° 553/2013 de 19/06/2012, foi nomeado o Juiz

de Direito Dr. Joviano Carneiro Neto a fim de responder pela Comarca de Piranhas.

No momento da inspecao o ilustre magistrado estava na comarca.

Para a analise fisica dos processos, foram utilizados o Sistema Controle da

Corregedoria e Relatorios Gerenciais do SPG, verificando a maioria dos feitos em

andamento em cada serventia visitada, a atuacao dos serventuarios e a regularidade

dos atos processuais.

A comarca conta com duas serventias (Escrivania de Familia e Sucessoes, da

Infancia e da Juventude e 1° do Civel, Escrivania do Crime e das Fazendas Pt blicas,

Contador, Distribuidor e Partidor Judiciario I e Depositario Judiciario, e tramitam 3.356

processos, sendo 3.046 processos fisicos e 310 virtuais (Projudi), considerando

processos de todas as naturezas e serventias.
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O forum esta em predio proprio e nao encontra-se em boas condicoes e o

espaco a insuficiente para acomodar decentemente as instalacoes.

A situacao do predio a bastante precaria, porquanto pudemos constatar com as

aparentes infiltracoes no teto, paredes com pinturas descascadas e mofos, deficiencia

das instalacoes eletricas, o mobiliario nao atende as necessidades do forum

praticamente nao comporta a quantidade de processos que hoje tramitam na

comarca.

As serventias nao possuem balcao para atendimento das partes, ferindo o que

preve o artigo 161 da Consolidacao dos Atos Normativos, visto que os advogados e

pessoas interessadas tem acesso as partes internas da serventia.

Existe urn terreno destinado a construcao de um novo predio, que encontra-se

em fase de licitacao de acordo a informacao do magistrado respondente pela

Comarca.

Revelamos algumas fotos para anexar a este relatorio sobre as condicoes

materiais do predio, inclusive do carro utilizado pelo juiz para deslocar-se da comarca

de Jatai para Piranhas que nao encontra-se em boas condicoes.

SECRETARIA DO FORD

Observacoes:

Nao existe Diretoria do Forum instalada, por se tratar de comarca de entrancia

initial.

A Assistente do Juiz, Magda Almeida Leite Andrade, desenvolve o papel de

secretaria do Foro.

0 Livro de Registro de Portarias (esta sob a responsabilidade do gabinete do

Juiz).

Nao existe Livro especial para movimentacao de material de consumo,

sendo que o material que chega do Tribunal a estocado no

distribuidor/contador/partidor.

Orientamos a respondente como secretaria do Foro para agir na forma

preconizada pela Consolidacao dos Atos Normativos.

Os documentos de interesse do juizo e servidores sao arquivados em

pastas proprias.
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A pauta de Audiencia a regular e o Juiz trabaiha com Bancas de Conciliacao,

e nos informou que nos dias 20 e 21 de junho de 2013 , acontecera uma Justiga

Ativa na Comarca.

Existe uma sindicancia em tramitacao autuada sob o n° 02/2011, em face do

Sr. Jose Vieira da Conceicao, Oficial de Justiga da Comarca.

OBS: Aplicou-se penalidade na Sindicancia, ouve recurso para o conseiho superior

da Magistratura, que cassou a decisao recorrida e julgou prejudicado o recurso

administrativo, encontrando-se parada a movimentacao da sindicancia. Orientamos a

assistente a conversar com o Juiz respondente para dar andamento na mesma.

A seguir, citamos todo o quadro de pessoal desta Comarca, conforme foi

repassado pela Secretaria do Foro Magda Almeida Leite Andrade:

RELAC,AO DE FUNCIONARIOS ( COMISSIONADOS/ EFETIVOS) DA
COMARCA

NOME FUNCAO LOTA AO
Magda Almeida Leite Assistente de Gabinete

1 Andrade Juiz/Secretaria do Foro
Daniella Cristine Barbosa Assistente Administrativa Gabinete

Garcia de Juiz/Secretaria de
2 Audiencias

Poliana Marzinoti Izumita Escriva Escrivania da
3 Judiciaria /Conciliadora Familia

Cinelandia S. Matos S. Escriva Judiciaria Escrivania do
4 Barros Crime

Eliete Rodrigues Escrevente Escrivania da
5 Guimaraes Judiciaria/Gestora RH Familia

Sairon Silva Matos Escrevente Judiciario Escrivania do
6 Crime

Bruno Fastino de Jesus Escrevente Judiciario/ Escrivania do
Assistente de Juiz/ Crime

Contador, Distribuidor,
Partidor/Oficial de Justiga

"a doc"/Conciliador/Gestor
do fundo rotativo

OBS: atualmente a
disposig5o da

Corregedoria Geral da
Justica , no programa

7 Atualizar
Maria de Lourdes Cardoso Porteiro

Judiciario/Protocolo/Distri
8 buidor
9 Jose Vieira da Concei ao Oficial de Justica -
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Avaliador Judicial
Daniela Vilela Barbosa Depositaria

Judiciario /Oficial de
10 Justi a/Conciliadora

Luiz Fellype Guimaraes Servidor Municipal Escrivania da
11 Sasso ( Prefeitura ) Familia

Bruno Barbosa Portilho Servidor Municipal Escrivania do
12 (Prefeitura) Crime

Ana Paula Sousa Barbosa Servidora Municipal Escrivania do
13 (Prefeitura) Crime

Maria Aparecida Silva Servidora Municipal Escrivania do
14 Vilela (Prefeitura) Crime

Renan de Castro Dourado Servidor Municipal Protocolo/Distribui
15 (Prefeitura ) dor

Thaynara Fernanda R. Servidora Municipal Juizado
16 Andrade ( Prefeitura )

Lanna Vanessa Costa Servidora Municipal Assistente
17 Vilela ( Prefeitura )
18 Jefferson Miranda Duarte Esta iario/Assistente Gabinete
19 Ricardo Pereira de Sousa Esta iario /Assistente Gabinete

Fabricio C. Nascimento Estagiario/Assistente Gabinete
20 Rodrigues
21 Donisete Soares Nogueira Bolsista OVG Escrivania

Leticia Batista Vilela Bolsista OVG Escrivania da
22 Familia

Dilcilene Neves Alves Bolsista OVG Escrivania da
23 Familia

Raquel Martins de Brito da Bolsista OVG Escrivania da
24 Cunha Familia

Gilmar Moraes de Almeida Bolsista OVG Escrivania da
25 Filho Familia

Sterlainy Vilela de Cedida Prefeitura/ Centro
26 Carvalho de Pacificacao Social

Lucia Portilho Vieira Cedida Prefeitura/
27 Telefonista /Rece cionista

Evaneide Alves Terceirizada/ Agente de
28 Limpeza

GABINETE

Da analise dos autos no Gabinete constatamos que haviam 1.174 processos

conclusos, analisamos varios processos e relacionamos alguns:

- Familia, Suc. Inf. Juv. E 1° Civel

PROTOCOLO DATA DA
CONCLUSAO

SITUAQAO
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9801939850 14/09/2011

200402710546 20/04/2012

200904308647 18/04/2012

199902321640 25/08/2011

200302840308 20/04/2012

200904308647 18/04/2012

9802081590 21/06/2011
9200043763

201003388457 04/08/2011

201000545827 04/08/2011

200904951990 26/04/2011

- Crime e Fazenda Publica

200602832491 13/09/2011

200503750977 14/12/2011

200904867344 23/01/2012

200904867565 23/01/2012

200601444935 09/02/2012

201101754588 28/02/2012

Concluso para Decisao

Concluso para Sentenga

Concluso para Decisao

Concluso para Despacho

Processo retornou do Superior
Tribunal de Justiga, corn peticao de
homologacao de acordo entre as
partes. (parte corn mais de 60
anos).

Concluso para Decisao

Concluso para Despacho.

Concluso para Despacho

Concluso para Sentenga, corn
pedido de designacao de audiencia
para tentativa de conciliacao por
parte do autor.

Concluso para Sentenga

Concluso para Despacho

Concluso pars Sentenga

Conclusao para Sentenga

Conclusao pars Sentenga

Conclusao para Decisao

Concluso para Sentenga

OBS: Os autos 200601630739, encontrava-se na fase autos conclusos

entregue a escrivania a 1.007 dias, em busca na escrivania a Escriva localizou o

processo no arquivo, sem o devido arquivamento no SPG, e corn urn alvara para ser

levantado o RPV, mas nao havia intimacao da parte para o devido levantamento.

Sendo a Escriva orientada a expedir novo alvara, intimar a parte para proceder o

levantamento do alvara, certificar o cumprimento baixar e arquivar conforme

despacho da Juiza, ja existente nos autos.

CONTADOR , PARTIDOR , DISTRIBUIDOR

Atualmente o cargo de contador esta vago, o servidor Bruno Faustino de Jesus

respondia pela Contadoria e por outras funcoes, mas atualmente esta a disposicao da
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Corregedoria Geral da Justica, no Grupo Atualizar.

A Porteira Judicial - Maria Aparecida Silva Vilela ou o servidor Renan de Castro

Dourado (Prefeitura), respondem como Distribuidores.

Conforme informacao da Sra. Maria de Lourdes o Sr. Bruno no final de semana
faz as calculos. Quando tem caso de urgencia ligam para ele ou para outra comarca
pedindo auxilio.
Dos livros:
Livro de Carga de Processo a Escrivania: Nao possui.
Livro de Registro de Guias: Nao apresentou.
Livro de Registro de Partilha de Bens: Nao possui.

OFICIAL DE JUSTICiA - DEPOSITARIO JUDICIARIO

Observamos que os oficiais de justica nao tern sala propria, utilizam o

computador que a compartilhado pela contadoria, depositaria e juizado especial.

Segue relacao de Oficiais de Justica e os mandados em seus poderes:

- Jose Vieira da Conceicao (Oficial de Justica) - 309 mandados

- Daniela Vilela Barbosa ( Depositaria Judiciario ) - 170 mandados

- Bruno Fautino de Jesus ( Escrevente Judiciario ) - 4 mandados

(atualmente, esta a disposicao do programa atualizar da Corregedoria)

Identificamos mais de 100 (cem) mandados em atraso, todos distribuidos ao

Sr. Jose Vieira da Conceicao.

Avaliadora/ Depositaria - A servidora Daniela Vilela Barbosa, nao tem controle

de Iivros e nem do deposito. Informou que qualquer pessoa tem acesso a chave do

deposito (arquivo). Nao faz a organizacao necessaria dos bens apreendidos e, nao

sao devidamente identificados a que processos sao vinculados e nem especificou se

os bens sao guardados com seguranca.

Os Bens moveis sao depositados no Patio do 2° Batalhao da Policia Militar.

Orientamos a organizar de acordo com o que incumbe ao Depositario no artigo

87 da Organizacao Judiciaria do Estado de Goias.

ESCRIVANIA DO CRIME E DAS FAZENDAS PUBLICAS

A serventia esta composta dos seguintes Servidores:

01- Cinelandia S. Matos S. Barros - Escriva Judiciario
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02- Sairon Silva Matos - Escrevente Judiciario

03- Bruno Barbosa Portilho - Servidor Municipal (Prefeitura)

04- Ana Paula Sousa Barbosa - Servidor Municipal (Prefeitura)

05 - Maria Aparecida Silva Vilela - Servidor Municipal (Prefeitura)

06 - Gilmar Moraes de Almeida Filho - Bolsista - OVG

Observacoes :

Os processos com prisao cautelar decretada tramitam entre os demais,

constando, apenas, uma etiqueta, com a informag5o de que o reu esta preso. A

escriva reconheceu a necessidade de dar uma atencao major a estes, mas justificou

que a ausencia de espago fisico nao permite a alocacao de outro armario na

serventia.

Os processos de Execucao Penal estao separados dos processos de

conhecimento e por regimes de cumprimento, por tipo de andamento, conforme o

Manual de Rotinas de Execucao Penal da Corregedoria do Estado de Goias.

Estao organizados conforme a resolurao 113 do CNJ e o Manual de Execucao

da CGJ, ou seja, estao separados em PEP, Roteiro de Pena e incidentes.

Entretanto, conforme informado pela Escriva, faltam materiais, vejamos:

- Capa de processos criminais (rosa)
- Capa para Roteiros de Penas;
- Capa para Incidentes de Execucao;
- Etiquetas;
- Fitas (Verde, Amarela , Preta , Azul).

Ressaltamos que as decisoes, despachos e sentengas sao langados no SDM,

em conformidade com o disposto no artigo 148-b da CAN.

A escriva nos informou que os Procuradores fazem carga dos autos com

frequencia.

DOS LIVROS

Nos termos do Art. 45, Consolidacao dos Atos Normativos, a Serventia cumpre
o estatuldo na Consolidagao e utiliza a maioria dos livros obrigatorios.

Observou-se que alguns livros possuem termo de abertura e de encerramento,
as folhas sao numeradas respeitando o exigido ate 200 folhas.

Livro de Carga ao Advogado : Utiliza o sistema de Iivro ata. Detectamos 06
processos com carga ha mais de 100 (cem) Bias, quais sejam:
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PROCESSOS

200801283030

200504185289

200403266518

200504428009

201003587881

200801747168

COM CARGA DESDE:

02/04/09 (agao previdenciaria)

13/12/12 (acao previdenciaria)

25/02/2013 (acao previdenciaria)

26/02/2013 (acao previdenciaria)

29/03/2013 ( Notificacao)

22/04/2013 (acao previdenciaria)
OBS: Os processos corn carga totalizam um total de 29 processos, sendo 23

awes previdenciarias.

Livro de Carga ao Ministerio Publico: E utilizado o sistema de livro ata.

Detectamos 03 processos com carga ha mais de 100 (cem) dias, quais sejam:

PROCESSOS CARGA DESDE:
201001987068 26/11/2012
201204526960 21/01//2013
201300013952 24/01/2013

Livro de remessa a tribunais superiores : o livro a utilizado pela serventia.

Livro de carga de inqueritos e documentos : o livro de carga e remessa de

documentos a utilizado de forma regular.

Livro de registro de termo de audiencia : o livro nao a utilizado pela

serventia. A escriva foi orientada a proceder a sua devida escrituragao.

Livro de audiencias admonitorias : o livro tambem nao a utilizado pela

serventia. A escriva foi orientada a proceder a sua devida escrituracao.

Livro de registro de armas , de objetos e valores : E utilizado o livro de folhas

soltas. Nao existem armas de fogo nas dependencias da escrivania, pois segue o

procedimento previsto no Provimento n° 20/2012, no que tange a remessa das armas

ao Batalhao de Policia Militar.

DAS JUNTADAS

A escriva nos informou que efetuam juntada todos os dias. Ela separa as

peticoes dos processos encaminhados ao TRF, existem 55 petig6es e documentos

referentes a estes processos, dos processos conclusos sao 67 peticoes e

documentos e 15 petig6es e documentos referente a processos encaminhados' ao

I
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INSS. E nos apresentou 28 petig6es aguardando juntada em processos localizados

na escrvania.

DOS PROCESSOS

Conforme Relatorio gerado pelo Sistema Controle da Corregedoria Geral da

Justiga do Estado de Goias, junto ao SPG - Busca Avangada existem 2.233

processos em tramitagao, 2.157 fisicos e 76 eletronicos (PROJUDI), em tramitagao na

serventia do Crime e Fazendas Publicas.

A escrivania pratica poucos atos indicados no Provimento n° 05/2010 da

Corregedoria, referente aos atos ordinatorios.

Em consulta ao Sistema Controle, vislumbramos aproximadamente 768

processos paralisados ha mais de 100 dias, dentre os quais 317 (cento e sessenta e

sete) tratam-se de autos conclusos.

Dentre os casos de paralisadao processual sem justificativa, podemos
mencionar, a exemplo, os seguintes:

Processos Aguardando Prisao ,77 processos, relacionamos alguns:

- 200503756835 - desde 11/01/2013

- 201204338285 - desde 11 /01/2013

- 201203593079 - desde 11 /01/2013

- 200701128547 - desde 11 /01/2013

-200003425201 - desde 11 /01 /2013

Remetidos a Delegacia , 37 processos , relacionamos alguns:

- 201001266050 - desde 26/04/2010

- 201000278535 - desde 26/04/2010

- 201000250274 - desde 05/05/2010

- 201000264445 - desde 05/05/2010

- 201000272545 - desde 05/05/2010

Aguardando resposta de solicitacao sao varios , dentre eles relacionamos
alguns mais antigos:

PROCESSOS

201003414995,201102279786,
200604287547.

SITUAcAO

Processos parados em media 300 dias,
aguardando resposta de solicitag5o . Officio
requisitorio de pagamento de honorarios de
advogados dativos e peritos , encaminhado ao
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Diretor do Foro da Secao Judiaria do Estado de
Goias. Como existe informarao da implantag5o
do beneficio nos autos, orientamos o
arquivamento dos autos como determina a
Sentenga.

200503829271,201003368861 Processos parados em media 139 dias,
aguardando resposta do INSS quanto a
implantacao do beneficio concedido ao
requerente.

Aguardando providencia da escrivania sao varios, dentre eles relacionamos

alguns mais antigos:

PROCESSOS DATA DA FASE

200903539661 17/02/2011

200402867623 29/07/2011

8700231541 27/09/2011

201002297243 27/09/2011

1201001452911 24/07/2012

201004036633 13/11/2012

SITUAcAO

Processo encontra-se amarrado aos autos
200901283325, e nao esta apensado no
SPG. 0 processo esta parado a 830 dias,
aguardando providencia de escrivania,
aguardando intimar o advogado do
despacho de fl. 55

Aguardando o advogado fazer o
levantamento de um Alvara.

Aguardando conclusao para determinar o
arquivamento tendo em vista informacao
do obito do exequente.

Aguardando conclusao

Aguardando conclusao marcar audiencia

Aguardando conclusao

Com carga ao procurador, anotamos o mais antigo:

PROCESSOS

200504185289

NATUREZA

Acao Previdenciaria

COM CARGA DESDE:

13/12/2012

Em todos os casos, repassamos a listagem dos processos a escriva, que se

prontificou a resolver as pendencias existentes, ainda no decorrer dos trabalhos

correicionais.

Processos Envolvendo Prisoes Cautelares

Segundo relatorio de prisoes gerado pelo Sistema Controle, junto ao SPG,

existern 26 (vinte e seis) processos com prisoes cautelares e 10 (dez) em

cumprimento de sentenga, acumulando 36 (trinta e seis).
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Dentre os processos com prisoes provisorias em andamento podemos fazer

algumas observacoes:

Em quatro processos, os reus foram soltos, mas nao houve a devida

atualizagao no SPG, razao pela qual ainda constam como presos provisorios,

vejamos:

Processo Nome do Preso Nat/Prisao Data/Prisao Dias

201203373800 JOAO RAFAEL DA MOTA FLAGRANTE 17/09/12 259

201300286614 JOAO DE DEUS MORAES PREVENTIVA 25/01/13 129

200602176896 GILMAR SOARES SANTOS PREVENTIVA 31/01/13 123

201300555810
NAZIR OLIVEIRA DOS

FLAGRANTE 17/02/13 106
SANTOS

Verificou-se, tambem, que urn dos reeducandos ainda consta na listagern de

presos provisorios , apesar de encontrar-se cumprindo pena:

201101903389 MARCOS MENDES CANDIDO

Alem disso, identificamos que dois presos provisorios aparecem duas vezes na

listagem , vez que respondem por dois delitos:

201300443175
201300443620

AguaiRoubo Cesar Silva Oliveira 06/02/13 Intim

201300443175 Roubo Diego Mendonga Silva Aguai201300443620 06/02/13 Intirr

dando
acao
-dando
iagao

Portanto, verificamos que, atualmente, existem 19 (dezenove) presos

provisorios, quais sejam:

Processo Infracao Preso
I

Data da
Prisao Fase Atual

2013018225101 Unilson Marcio SilvaTrafico 10/10/12
Aguardando

Providencia daReis
Escrivania

2 2012043966411 Brenno Messias Alves 13/12/12Furto
Aguardando
Resposta de

de Sousa
Solicitacao
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3

4

5

6

201300204570

201300204570

201300204570

201300204570

201300443175
20130048 43620

201300443175
1201300443620

9 201300692370

10 201301048326

Furto

Furto

Furto

Furto

Roubo

Roubo

Trafico

Trafico Fernanda Bueno de
Sousa

Furto

11 201300692370 Trafico

12

13

14

15

201301401948
201301257073

201301231384

201301259300

201301326865

Roubo

Trafico

Lesao Sandoval de Sousa
Corporal Paiva

Furto Moredson Alv Rufinoes

Trafico

16 201301326865

17 201301445716

18

19

201301742192

201301742192

Wellington da Silva 26/12/12
Bruno Sergio Vieira

Bristot
Jose Euripedes
Andrade Junior

09/01 / 13

09/01 /13

Eduardo de Oliveira
Vilela

Cesar Silva Oliveira

Diego Mendonca Silva

Gilnei Teles Ferreira

Cinthia Aparecida da
Silva

Rafael de Souza
Anacleto

John Lennon
Mendonca Martins

AparecidaAngelica
Ferreira Chagas

Maria lolanda Gregorio

11/01/13

06/02/13

06/02/13

27/02/13

Carga Advogado

Carga Advogado

Carga Advogado

Carga Advogado

Aguardando
Intimacao

Aguardando
Intimacao

Aguardando
Providencia da

Escrivania
0_4_/04/13 Carga Advogado

Aguardando
15/04/13 Providencia da

Escrivania

16/04/13

16/04/13

Concluso

Carga Advogado

18/04/13 ! Carga Advogado

24/04/13 Carga Advogado

24/04/13 Carga Advogado

02/05/13
Dourado

Furto Fabio Alves Silva
Machado

Furto

14/05/13

Daniel David Pereira 14/05/13
Leite

Aguardando
Providencia da

Escrivania
Aguardando
Devolucao de

Mandado

Aguardando
Devolucao de

Mandado

Identificamos a impossibilidade deste juizo acompanhar o prazo final de

cumprimento de pens do reeducando IRONDE GONCALVES DE PINA, vez que a

execucao penal (Protocolo n.° 200604582883) esta em curso na comarca de

Aragarcas. Desta feita, a escriva foi orientada a proceder a devida regularizacao, que

se daria corn o recambiamento do preso aquela comarca ou com a remessa dos

autos ou guia de cumprimento de pens a este juizo.
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Acerca deste reeducando, importante destacar que, ainda no decorrer dos

trabalhos, a assistente do juiz, Daniella Cristine, informou que a Comarca de

Aragarcas se comprometeu a providenciar seu recambiamento aquela localidade.

Programa Atualizar

Nesta escrivania, verificou-se que visualmente o "layout" do Programa vem

sendo mantido. Os localizadores tambem estao sendo normalmente utilizados.

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

0 juizado especial civel e criminal encontra-se separado, apenas, fisicamente,

razao pela qual sera analisado separadamente.

Servidora:

Thaynara Fernanda Rodrigues Andrade (Comissionada - Prefeitura).

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

Normativos)

Livro de registro de termo de audiencia : Livro utilizado regularmente, em sistema

de folhas soltas. A servidora foi orientada a encadernar, a partir de 200 folhas,

conforme determina o artigo 45, inciso I, alinea "b", da Consolidacao dos Atos

Normativos da Corregedoria.

Livro de Carga a Advogados : Livro utilizado regularmente. Processos virtuais, o

controle a feito pelo proprio Sistema PROJUDI. Conforme relatorio retirado do

Sistema Controle, corroborado por consulta ao Sistema de Primeiro Grau, nao existe

processo com carga ha mais de 30 dias.

Livro de Carga ao Ministerio Publico: 0 controle das cargas de processos fisicos

ao representante do Ministerio Publico a feito normalmente, via Sistema de Primeiro

Grau. 0 controle de vistas no processo virtual a realizado automaticamente pelo

Sistema PROJUDI. Nao constam processos com carga em atraso.

Dos processos:

Processos em tramitacao : 283, sendo 62 fisicos e 221 pelo PROJUDI.

Pelo relatorio gerencial do SPG, corroborado com consulta ao Sistema

Controle, e consulta ao Sistema PROJUDI, constatamos 25 processos paralisados

em suas fases atuais ha mais de 100 dias (19 fisicos e 06 virtuais).
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Processos Fisicos

201003887117 - desde 24/11/2010 - aguardando providencia da escrivania

201003124202 - desde 12/05/2011 - arquivado provisoriamente

200800861110 - desde 21/06/2011 - arquivado provisoriamente

200905058180 - desde 16/09/2011 - arquivado provisoriamente

201103563542 - desde 18/05/2012 - autos conclusos entregue a escrivania

Processos Virtuais - PROJUDI

Foram identificados 05 processos eletronicos com prazo extrapolado:

7099777.40 - desde 03/06/2011 - aguardando cumprimento do mandado

7159479.14 - desde 27/07/2011 - aguardando intimacao

7163909 .9 - desde 25/10/2011 - aguardando intimacao

5003208 .74 - desde 25/10/2011 - aguardando resposta de officio

5052520 .19 - desde 23/07/2012 - aguardando intimacao

ESCRIVANIA DE FAMILIA E SUCESSOES, INFANCIA E JUVENTUDE E 10 CIVEL

A serventia esta composta dos seguintes Servidores:

01- - Escriva Judiciario - Poliana Marzinoti Izumita

02- - Escrevente Judiciario - Eliete Rodrigues Guimaraes

03- - Servidor Municipal (Prefeitura) - Luiz Fellype Guimaraes Sasso

04 - Leticia Batista Vilela - Bolsista OVG

05 - Dilcilene Neves Alves - Bolsista OVG

06 - Raquel Martins de Brito da Cunha - Bolsista OVG

07 - Gilmar Moraes de Almeida Filho - Bolsista OVG

DOS LIVROS

Nos termos do Art. 45, Consolidacao dos Atos Normativos, a Serventia cumpre

em parte o estatuido na Consolidacao e utiliza alguns dos Iivros obrigatorios. Os

termos nao sao arquivados em pasta AZ, de folhas soltas.

Observou-se que os livros nao possuem termo de abertura e de encerramento,

as folhas numeradas e que os mesmos nao sao encadernados ao completar 200

folhas.
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O livro de carga ao Ministerio Publico a de folhas soltas, sendo verificado que

apesar dos processos serem devolvidos e ate alguns ja terem sido arquivados, nao

consta a baixa do processo no Iivro de carga.

Nao existe livro de controle de audiencias .

Livro de Controle de Selos - regular, ainda utilizam os selos da antiga

fornecedora (Moore).

Detectamos que esta serventia utiliza o Provimento 05/10, portanto

ressaltamos a importancia desta pratica para o fim de evitar conclusoes

desnecessarias.

DOS PROCESSOS

Conforme Relatorio Inventario dos Processos junto ao SPG - Busca Avangada

atraves do Sistema Controle da Corregedoria Geral da Justiga do Estado de Goias,

quando do inicio da correig5o, tramitavam 863 (setecentos e treze) processos fisicos

em 03/06/13 e, 95 (noventa e cinco) processos eletronicos.

Observacoes:
- Na escrivania nao possui prateleiras especificas para os processos do

Juizado da Infancia e Juventude e os mesmos encontram-se misturados com os

demais processos.

- Nao ha menores internados.

- Nao existe processo de adog5o.

- Os documentos a serem juntados nos autos como: interlocutorias e precatorias (59),

Oficios (02), Mandados ( 10), encontram -se no prazo correto de juntada.

Conferindo fisicamente as demais fases, pudemos observar:

Processos com carga ao Advogado

9801933577 - Com carga ao advogado ha 2.192 dias. Apenso 200102159356.

Requerente: Banco do Estado de Goias S/A

Requerido: Luciano Silva Costa

Processo entregue em 28/05/07 para o estagiario Anderson Mendes do Nascimento

(estagiario).

Endereco do escritorio: Av. 85 n° 559 esquina com rua 85 c Setor Sul
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201100918420 - 433 dias - Sebastiao Ferreira Arantes - OAB/GO - n° 12.192

201201082077 - 322 dias - Nelson Jose Bratti OAB: n° 25970 - GO

200801420967 - 210 dias - Nelson Hunes Santos OAB: n° 3454 - GO

Observagdo : A escriva faz cobranga dos processos com carga via Diario da Justiga,

orientamos para que seja expedido mandado de busca e apreensao.

Processes com carga para o Ministerio Publico , desde:
201104018238 - 29/03/2012

201201406344- 19/04/2012

200802111275- 30/08/2012

Processos nao localizados

200803851590-

201102461690-

200802554673 ( aguardando providencia da escrivania)

9801935731 - (aguardando providencia da escrivania) Processo apensado n°

201102216458 e 201102216245 (este com carga para o Ministerio Publico).

201201655298 - (aguardando resposta de solicitacao)

201203806285 - ( aguardando devolucao de mandado)

Processos Aguardando providencia da escrivania

199902327479 - Aguardando nomeacao de Juiz Titular. Ultimo despacho as fls. 82

para aguardar andamento dos autos em apenso de n° 2011046959

Processo aguardando providencia da parte

201203346349 - Em 08/02/13 a genitora informou que o executado efetuou

pagamento parcial do debito alimentar (fls. 27/28). A autora requer a remessa dos

autos para contadoria judicial para formulacao de novo calculo com abatimento da

quantia acima informada (705,00).

Processo (sentenca transitando em julgado)

9200043763 - Despacho intimando embargante para pagamento de multa no prazo

05 dias. Expega-se alvara assim que pagar. Arquivar os autos. Processo paralisado

desde 01 de agosto de 2011.s
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Processos Diversos

201200980748- ( Processo suspenso aguardando cumprimento de acordo) - Acordo

feito em 28/08/12 com vencimento em outubro de 2014. A serventia nao colocou no

sistema quando vence o prazo, por isso esta constando relatorio.

201200693650 - (Processo aguardando decurso de prazo) - Juntada certidao (fis.

39) pela escriva em 14/02/12 informando que o advogado da parte requerida faleceu

e, solicitando o sobrestamento do feito devido acordo de pagamento em parcelas ate

outubro/2013. (petig5o de fls. 38)

Processos aguardando devolucao de mandado

201200797560 - Despacho do juiz em 10/09/12. Mandado de intimanao com data do

dia 02/10/12. Ate a data do dia 04/06/13 o mandado nao foi devolvido aos autos,

portanto nao tem conhecimento se foi cumprido ou nao.

200805017415 - Despacho do Juiz em 10/09/12 para intimar. Mandado de Intimacao

com data de 27/09/12. Ate a data do dia 04/06/13 o mandado nao foi de aos autos.

201203326208 - Despacho do Juiz em 27/08/12 intimando requerido para contestar.

Mandado de intimanao expedido em 08/10/12. Ate a data do dia 04/06/13 o mandado

nao foi devolvido aos autos.

Processos aguardando devolucao de precatoria

201203835927 - Decisao do Juiz para citar requerido por carta precatoria em

30/11/12. Carta precatoria com data de 03/12/12. Ate a data do dia 04/06/13 a

precatoria nao foi devolvida aos autos.

200302998661 - Decisao do Juiz para expedir carta precatoria de prisao em 03/10/12

para Caiaponia. Mandado de Prisao com data de 11/01/13. Ate a data do dia 04/06/13

a precatoria nao foi devolvida aos autos, cumprida ou nao.

201204137611 - Decisao juiz para expedir carta precatoria para contestar em

07/12/12. Carta Precatoria expedida em 17/12/12. Ate a data do dia 04/06/13, a

precatoria nao foi devolvida aos autos.

201202831600 - Extincao do processo em 20/08/12. Carta precatoria de citacao e

intimanao de sentenga expedida em 26/11/12. Ate a data do dia 04/06/13 a precatoria

nao foi devolvida aos autos.
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Aguardando resposta de solicitacao

201203809063 - Comarca de Botelho. Falta informar para a comarca de origem

sobre o mandado de averbacao.

200302900726 - Malote digital para Caiaponia solicitando devolucao de carta

precatoria de arrematacao de n° 200603627310 desde 27/11/12.

Autos Conclusos /Aguardando Andamento do Apenso:

A situag5o destes processos estao da seguinte forma, a escriva amarra quando

depara que sao awes conexas, mas nao apensa no sistema SPG, ocorre que um

processo tem andamento atualizado no sistema enquanto os outros ficam com o

andamento atrasado, por esta razao ficam com os prazos extrapolados, orientamos a

escriva para corrigir esta situagao irregular devido a possibilidade de algum processo

extraviar: Exemplo - 201104109748 - (Processo aguardando decurso de prazo de

suspensao) Sentenga proferida em 20 de agosto de 2012 e ate a presente data nao

houve intimacao da sentenca. 0 processo 201200593485 (apenso) encontra-se

fisicamente, mas nao consta apensado no sistema. Relacionamos abaixo outros

processos nesta situagao:

9801934085 9802081590 201000545827

201003384557 199902321640 9801939850

200302840308 200402710546

200904308647

200503799313 9501355420 200202760477 apenso ao

200302906112

200503832060 apenso ao 200701943801

200801030948 200503832043

200402799571 200102183478

Autos suspenso aguardando andamento do apenso

199902321632 199902322485 9801940026

199902326618 199902332600 9801939893

200302910152 9701679776 200503832043

200302906112 200302913038
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Programa Atualizar

Nesta escrivania, verificou-se visualmente o "layout" do Programa Atualizar.

Os localizadores tambem estao sendo normalmente utilizados.

CONCLUSOES E SUGESTOES:

Da analise estrutural do forum cumpre-se evidenciar as deficiencias da

comarca, quais sejam:

- o espago fisico a insuficiente para acomodar as instalaroes, e nao

comporta mais armarios para alocar os processos em tramitacao nas varas e os

processos destinados ao arquivo.

- os oficiais de justiga, o juizado especial e contadoria, partidor e

distribuidor dividern a mesma sala e computadores.

- as infiltrag6es, goteiras e mofo nas paredes que causam desconforto

aos servidores e risco de molhar os processos e equipamentos quando chove.

- o carro da comarca que nao apresenta condicoes seguras para o Juiz deslocar-se

da Comarca de Jatai para Piranhas.

Quanto ao funcionamento dos servigos desenvolvidos, tais como: organizagao,

atendimento ao publico, observamos bom empenho dos servidores, ja quanto ao

cumprimento correto dos comandos judiciais (atos ordinatorios), observancia dos

prazos, registro da tramitacao processual, verificamos que os servidores em geral

transmitem inseguranga, o que consequentemente viabiliza as problematicas como

processos amarrados e nao apensos no sistema.

Registra um elevado numero de processo conclusos alem do prazo.

Importante ressaltar que os servidores foram orientados em todas as questoes

indentificadas em desacordo com a Consolidacao dos Atos Normativos. E sanada as

duvidas por eles a nos apresentadas.

Ademais, entendemos e sugerimos que a solurao para os problemas

apresentados sera a construgao de uma nova sede para Comarca.

Este e o relatorio e as sugestoes que repassamos a analise de Vossa

Excelencia, salvo melhor juizo.
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ASSESSSORIA DE ORIENTAQAO E CORREICAO JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIQA DO ESTADO DE

GOIAS, em Goiania , aos treze dias do mes de junho do ano dois mil e treze

(14.06 .2013).

Marcia Rabelo de Almeida

24a Assessora Correicional 200 Assessor Correicional

;: 1_hlG--o' j, J, ^
Benilde Arruda Dutra

190 Assessora Correicional 231 Assessora Correicional
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FORUM DE PIRANHAS

Vara Criminal e Fazendas Publicas

CORREDORES

n



Vara de Familia , Sucessoes , Infancia e Juventude e 1 ° Civel:



Vara de Familia, Sucessoes , Infancia e Juventude e 1 ° Civel:

n



ARQUIVO:

kl



Veiculo da Comarca:



FORUM DE PIRANHAS

Vara Criminal e Fazendas Publicas
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