
PODER JUDICIARIO

tribunal Corregedoria-Geral da Justi4a
de justica Departamento de Correi46o e Servicos de Apoio
do estado dF: gar„ <as Assessoria de Orienta4ao e Correicao

RELATORIO N°. 055/2013

A PUBLICAQAO DESTE RELATORIO E DETERMINAQAO DO CONSELHO
NACIONAL DE JUST1cA, PELA META 2 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE
JUSTIcA, QUE DIZ:
"META 2: PUBLICAR 100% DAS AcOES CORREICIONAIS (PRESERVADO 0
SIGILO)"
OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATORIO SAO PASSiVEIS DE DISCUSSAO.

Nos dias 29 de julho a 02 de agosto de 2013, por determinacao da

Excelentissima Senhora Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora Nelma

Ferreira Branco Perilo, comparecemos a Comarca de ANICUNS, onde realizamos

uma Correicao Geral Extraordinaria constatando-se o seguinte:

Endereco do Forum : Rua Circular, s/n°., Edificio do Forum, Setor Leste, CEP

76170-000 - Anicuns - GO

Telefone: (64) 3564-3561

Juizes de Direito : Dra. Nina Sa Araujo (Diretora do Foro)

SECRETARIA DO FORO

Encarregada da Secretaria:

Ana Paula da Guia Nascimento

Por se tratar de comarca de entrancia inicial, nao ha previsao de cargo

de secretaria do foro. A servidora Ana Paula, entretanto, cedida pela prefeitura de
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Anicuns, exerce as atribuicoes de secretaria.

As portarias estao sendo arquivadas em pastas proprias.

0 controle do inventario dos moveis disponiveis na Comarca existe,

mas foi atualizado pela i ltima vez em 2011, na epoca em que o predio do novo

forum foi entregue.

Os demais livros encontram-se regularmente utilizados.

Sindicancias:

Existem duas sindicancias em curso - n°. 3800172 e n°. 203/2013.

A primeira , em desfavor do sr . Afonso Soares Silva , entao titular do

Registro de (moveis da comarca de Anicuns . Trata-se de reclamacao contra ato

registral lavrado de maneira equivocada quanto as dimensoes de terreno localizado

na comarca . 0 processo atualmente encontra-se aguardando relatorio final da

sindicancia, a fim de averiguar a necessidade /utilidade de instauracao de Processo

Administrativo.

A segunda, em desfavor do sr. Enok Afonso Macedo, Oficial de Justiga.

Atualmente, encontra-se aguardando a resposta do sindicando.

Todos os dois procedimentos encontram-se em seu regular tramite.

Do acervo processual da Comarca

Atualmente, encontram-se em tramite 4.430 processos fisicos e 403

processos via PROJUDI.

Protocolo e Portaria dos Auditorios

Porteiro: Jose Augusto Cavalcante

Maria Lucia Cavalcante de Andrade

Relativamente ao Protocolo, nao sao utilizados mais nenhum dos
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Iivros, em virtude da supressao dos antigamente determinados pela Consolidacao

dos Atos Normativos.

Por outro lado, todos os Iivros de atribuicao da Portaria dos Auditorios

estao regularmente utilizados.

Os Iivros de Registro de Correspondencia, de Registro de Entrega de

Documentos e de Registro de Feriados e suspensao de expediente forense

encontram-se regularmente utilizados.

Os responsaveis informaram que o principal problema diz respeito a

falta de servidores para o auxilio nas atividades diarias. Tamb6m ha a queixa quanto

ao numero de computadores, ja que apenas um 6 insuficiente para atender a

demanda atual de trabalho. Solicitam mais uma maquina.

Distribuidor, Partidor, Contador

Titular: Wandelmir Alves Marcelino.

Jose Augusto Cavalcante (temporariamente em substituicao)

Anna Claudia dos Santos Pimentel (estagiaria)

0 livro de carga de processos as serventias 6 utilizado regularmente.

0 Iivro de registro de partilha de bens nao 6 utilizado, em razao da falta

de demanda. De qualquer forma, orientamos a sua abertura e utilizadoo.

As guias de recolhimento sao armazenadas em pasta tipo AZ.

Existem , atualmente , 115 processos fisicos e 11 eletronicos com

calculos pendentes . Desses , 11 fisicos encontram-se em atraso, paralisados ha mais

de 100 digs:

- 201100492245 - desde 15/02/2013

- 201100295903 -desde 14/03/2013

- 008800039502 - desde 14/03/2013

- 200701280365 - desde 01/04/2013

- 200504130255 - desde 12/04/2013
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- 201100021358 - desde 17/04/2013

- 201202220856 - desde 17/04/2013

- 200703599008 - desde 17/04/2013

- 201001151504 - desde 17/04/2013

- 200902557135 - desde 19/04/2013

- 200604236071 - desde 19/04/2013

Oficiais de Justipa

Oficiais : - Valdson Clemente Costa - 08 mandados

- Enok Afonso Macedo - 06 mandados

- Edmar Oliveira Saraiva - 04 mandados

- Lucimar Costa da Silva - 06 mandados

Atualmente, nao constam mandados em atraso.

Depositario Publico

Encarregado : Enok Afonso Macedo (em ferias)

0 Livro de Registro de Bens Depositados a utilizado e encontra-se

regularmente escriturado.

Nao existe deposito publico, nem no Forum , nem em qualquer outro

imovel na comarca . 0 encarregado pela serventia nos relatou que os bens frutos de

deposito permanecem corn as partes interessadas como fieis depositarias e os

demais bens apreendidos em razao de ilicitos sao condicionados pelos responsaveis

das escrivanias.

Condicoes Materiais do Forum

0 Forum esta instalado em um dos novos predios inaugurados

recentemente pelo Tribunal de Justiga.

As serventias sao amplas e bern arejadas.

Todas bern organizadas, corn aparelhamento moderno e atualizado.
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Nos foi informado que nao existe espago destinado ao arquivo morto,

nem ao deposito publico de bens apreendidos judicialmente. Por esse motivo,

diversos objetos apreendidos, bern como armas ainda nao encaminhadas ao

Batalhao da Policia Militar encontram-se acomodados nas proprias serventias.

ESCRIVANIA DO CRIME

Relacao de servidores:

Escriva Judiciaria : - Nilce Candida da Silva

Escrevente : - Victor Hugo Marzagao Jacob Vargas

Estagiarios : - Rafaella Xavier Ferreira

- Barbara Cristina Cerqueira Maia Garcia

Bolsista OVG : - Sara Moreira Gonsalves

Bolsistas da Fac. de Anicuns : - Hingrid Rosa de Souza

- Vanessa Cristina Tosta

Voluntaria : - Nathalya Lorena de Oliveira

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

Normativos)

Livro de Carga a Advogados: A serventia possui o Iivro obrigatorio. Nao

detectamos cargas em aberto com prazo extrapolado.

Livro de Carga ao Ministerio POblico : Livro utilizado de maneira regular. Nao

detectamos nenhuma carga em aberto fora do prazo normal.

Livro de carga de lnqueritos e documentos : Tal livro tambem esta regular. No

entanto, existem processos que estao na Delegacia ha mais de 100 (cem) dias.

Repassamos a lista a Escriva para adocao das medidas pertinentes.
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Livro de Registro de armas , de objetos e valores : Livro utilizado de maneira

regular.

Livro de alistamento e revisao de jurados : Livro utilizado de maneira regular.

Livro de sorteio de Jurados e atas de sessao do Juri : Livro utilizado de maneira

regular.

Livro de registro de termo de audiencias : Livro utilizado de maneira regular.

Livro de audiencias admonitorias : Livro utilizado de maneira regular.

Processos em tramitag5o:

Em comparag5o feita com os dados obtidos pelo Sistema Controle e

pelo Sistema de Primeiro Grau (SPG), constatamos discrepancia quanto ao

quantitativo de processos que compoem o acervo da escrivania.

Segundo o Sisterna Controle (data base de 23/07/2013), atualmente,

existern 458 processos em tramite. Ja pelo SPG (relatorio de 30/07/2013), o

quantitativo a de 810 processos.

Pelos meios de que dispusemos, no decorrer dos trabalhos

correcionais, nao foi possivel descobrir a origem da diferenga entre os dados, razao

pela qual se faz necessaria uma consulta detalhada junto a Divisao incumbida da

gestao de dados de ambos os sistemas.

A conclusao de processos ao gabinete a realizada diariamente.

0 Provimento 05/2010, referente aos atos ordinatorios , a aplicado

corretamente.

Pelo relatorio gerencial obtido junto ao SPG, corroborado com consulta

ao Sistema Controle, constatamos 136 processos paralisados em suas fases atuais

ha mais de 100 dias, dos quais podemos mencionar os seguintes contendo algum

tipo de irregularidade:
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Aguardando Devolugao de Carta Precatoria

- 200900027856 -Aguardando devolugao desde 31/01/2013

- 200704813950 -Aguardando devolugao desde 31/01/2013

- 201100096927 -Aguardando devolugao desde 31/01/2013

- 200700864932 -Aguardando devolugao desde 06/02/2013

- 201103407524 -Aguardando devolugao desde 15/02/2013

- 201002966145 -Aguardando devolugao desde 27/02/2013

- 201200603693 - Aguardando devolugao desde 18/03/2013

- 201001838178 -Aguardando devolugao desde 21/03/2013

- 201201337199 -Aguardando devolugao desde 10/04/2013

Aguardando Providencia da Escrivania

- 201301152042 - Aguardando expedigao de certidao desde 10/04/2013

- 201104558704 - Aguardando apensamento (ao processo n°. 201203667439)

desde 10/04/2013

Execugao Penal

Segundo listagem fornecida pela escriva, a Vara Criminal possui cerca

de 24 (vinte e quatro ) presos sob sua custodia , dos quais 07 (sete ) sao presos

provisorios e 48 (quarenta e oito ) definitivos. Existem, ainda , 02 (duas ) pessoas

cumprindo medida de seguranga, 13 (treze ) submetidas a prestagao de servigo a

comunidade, 9 (nove ) beneficiadas por Iivramento condicional e 02 (dois)

aguardando suspensao condicional da pena.

Salientamos ainda que, segundo informado pela escriva, a Cadeia

Publica local encontra-se superlotada.

Constatamos tambem que a escriva Nilce Candida da Silva e o

escrevente Victor Hugo Marzagao Jacob Vargas sao os responsaveis pela Iiquidagao

das penas no "EXECPEN", e possuem o devido treinamento para tanto.
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Segue a lista completa da execugao penal:

Presos definitivos:

NOME

Eberte Rodrigues da Silva

Gleucimar dos Reis Afonso Nunes

Marcos Vinicius dos Santos

Sinomar Martins dos Santos

Vagner Gomes Pereira

Abraao Alves de Oliveira

Romulo de Souza Dias

Adriano Leite de Morals

Carlos Henrique da Silva Rios

Marcos Paulo do Nascimento Ferreira

Aparecida Candida Moreira

Wellington Carlos Alves dos Santos

Waldair Batista

Frederico Augusto Silva

Joao Alves do Nascimento Filho

Cassio Rodrigo Pereira dos Santos

Gabriel Vinicius Gomes Maia

Paulo Vinicius Teodoro Dias

Fabio Eterno Lopes da Silva

Antonio Ferreira da Silva

Devair de Jesus Rodrigues

Eliel Antonio de Souza

Exly Domingos da Silva

t

REGIME

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Semiaberto

Semiaberto

Semiaberto

Semiaberto

Valdene Mendes da Silva --- Semiaberto

Vilson Luiz de Almeida

Gildo Rodrigues Moreira

Lindomar Pereira Lemes

Dyonathan Soares dos Santos

Jose Gonsalves Vieira

Gercino Firmino da Silva
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Geiel Bertoldo de Oliveira

Marcio Jose de Paula

Welverson Mendonga de Souza

Gleucimar dos Reis Afonso Nunes

Divino Bruno de Assis Junior

Divino Geraldo do Amaral

Paulo Pereira de Lima

Wender Natalina da Cunha

Edivan Medeiros dos Santos

Anajarino Eduardo da Cunha

Jose Loures Ferreira

Jocimar Rodrigues Marques

Nilton Lina de Almeida

Wellington Beatriz Mendanha

Delirio Geraldo Sobrinho

Alcione da Serra Alves

^Lacerdino Alves Ribeiro

Lii-eonice Andrea Ferreira

Submetidos a Medida de Seguranca:

NOME

Cleudes Andre de Jesus

Edson Serra dos Santos

Presos provisorios:

NOME

Wellington Lopes da Silva

Divino de Assis Junior

Wady da Costa Santos

Cristiano Dias

Victor Ferreira dos Santos Sobrinho

Manoel Marcelino de Lima Neto

Ronan Camilo Pinto

Semiaberto

Semiaberto

Semiaberto

Semiaberto

Semiaberto

Aberto

Aberto

Aberto

Aberto

Aberto

Aberto

Aberto

Aberto

Aberto

Prisao Domiciliar

Prisao Domiciliar

Prisao Domiciliar

Prisao Domiciliar

SITUACAO

Aguardando julgamento de recurso - TJ

Prisao Preventiva
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Cumpre salientar que o quantitative total supramencionado e

constantemente atualizado conforme a situagao de cada condenado, ou seja, na

lista repassada a esta equipe de Assessores Correicionais existem reus que, dentro

em breve, cumprirao beneficios diversos da pena imposta.

Analisando os processos envolvendo prisoes cautelares em curso, nao

detectamos anormalidade no desenvolvimento processual.

Por fim, os processos envolvendo procedimento de execugao penal

estao diferenciados pela cor da capa, conforme regulamentagao da Corregedoria-

Geral da Justiga.

Das armas

Registramos a existencia de 01 arma de fogo na serventia (recem

chegada), a qual ainda nao teve a destinagao apropriada. Vejamos:

Processo Natureza Arma i Marca T Numero do registro

201204251325 Tentativa de roubo Revolver -calibre 0.38 Smith & Wesson ^^ 513548

Nos termos do Provimento no 03/2013, que revogara o Provimento no

20/2012, orientamos que o Magistrado competente seja imediatamente informado

acerca da existencia das referidas armas, a fim de encaminhar Officio a Assessoria

Militar do Tribunal de Justiga do Estado de Goias para o recolhimento e a destinagao

devida, mesmo porque as armas sao condicionadas no proprio cartorio (gaveta

trancada) ante a ausencia de lugar apropriado (sala de armas no arquivo judicial).

Condigoes Materiais da Serventia

A escrivania conta com equipamentos modernos para consecugao dos

trabalhos. E bern organizada e possui armarios suficientes para acomodagao de

todo acervo processual.
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A escriva informou que o scanner da serventia nao esta em seu perfeito

funcionamento, necessitando de reparo ou troca. 0 defeito tern causado dificuldades

no cumprimento das rotinas cartorarias.

Programa Atualizar

Nessa escrivania verificamos que o "layout" do Programa vem sendo mantido.

A utilizacao e atualizarao dos localizadores tambem vem sendo observadas.

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

Relacao de servidores:

Escriva Judiciaria : - Suelene Carioca de Oliveira Lima

Escrevente : - Maurilio Jose de Moraes

Funcionario cedido pela prefeitura : - Marcilene da Silva Matos

Voluntaria: - Izabela

Bolsista OVG: - Maristela

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

Normativos)

Livro de registro de termo de audiencia : A escrivania utiliza o referido livro.

Livro de Remessa a Tribunals Superiores : Livro utilizado regularmente.

Livro de Carga a Advogados: 0 livro a utilizado de modo regular. Conforme

relatorio retirado do Sistema Controle, corroborado por consulta ao Sistema de

Primeiro Grau, detectamos as seguintes cargas com prazo extrapolado:

- 201101996662 - corn carga desde 13/07/2011

- 201101960781 - corn carga desde 13/07/2011

- 201102127366 - com carga desde 05/02/2012

- 201100813149 - com carga desde 28/08/2012
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- 201201897208 - com carga desde 13/09/2012

- 201200522243 - com carga desde 18/10/2012

- 201200043159 - com carga desde 29/01/2013

- 200903697283 - corn carga desde 09/04/2013

- 201201953353 - com carga desde 24/04/2013

- 200804308572 - com carga desde 16/05/2013

- 200901476352 - com carga desde 28/05/2013

- 201201372636 - com carga desde 10/06/2013

- 201200900760 - com carga desde 10/06/2013

- 201300169316 - com carga desde 12/06/2013

Livro de Carga ao Ministerio Pc blico : Livro regularmente utilizado. 0 controle das

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

Primeiro Grau, pelo sistema de foihas soltas. Nao detectamos cargas com prazo

extrapolado.

Processos em tramitacao:

Em comparacao feita com as dados obtidos pelo Sistema Controle e

pelo Sistema de Primeiro Grau (SPG), tambem constatamos discrepancia quanto ao

quantitativo de processos que compoem o acervo da escrivania, assim como

ocorrido na Escrivania Criminal.

Segundo o Sistema Controle (data base de 23/07/2013), atualmente,

existern 848 processos fisicos e 15 processos eletronicos em tramite. Ja pelo SPG

(relatorio de 30/07/2013), o quantitativo de processos fisicos a de 1.494 processos

fisicos.

Necessaria, portanto, uma consulta detalhada junto a Divisao

incumbida da gestao de dados de ambos as sistemas a fim de se localizar a origem

da discrepancia de informacoes.

A conclusao de processos ao gabinete a realizada diariamente.

0 Provimento 05/2010, referente aos atos ordinatorios, a aplicado

corretamente.
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Pelo relatorio gerencial obtido junto ao SPG, corroborado com consulta

ao Sisterna Controle, constatamos 136 processos fisicos paralisados em suas fases

atuais ha mais de 100 dias, a exemplo dos seguintes:

Aguardando Decurso de Prazo

- 200902205689 -Aguardando manifestacao do exequente desde 22/08/2012

- 201204055135 -Aguardando cumprimento de precatoria desde 21/11/2012

- 201203252778 -Aguardando cumprimento de precatoria desde 21/11/2012

- 201300846954 -Aguardando resposta de officio desde 21/03/2013

- 201100381907 -Aguardando cumprimento de mandado desde 19/02/2013

- 201300674967 -Aguardando decurso de prazo desde 12/03/2013

Aguardando Devolucao de Precatoria

- 200504014212 - Aguardando devolucao de precatoria desde 05/07/2011

- 200904899068 - Aguardando devolucao de precatoria desde 05/07/2011

- 201101547043 - Aguardando devolugao de precatoria desde 21/08/2012

- 201201499814 -Aguardando devolucao de precatoria desde 26/09/2012

- 201000542305 - Aguardando devolucao de precatoria desde 26/09/2012

- 201103664560 -Aguardando devolucao de precatoria desde 01/10/2012

- 201200044139 -Aguardando devolugao de precatoria desde 23/10/2012

- 201204576747 - Aguardando devolucao de precatoria desde 08/02/2013

- 201204045458 -Aguardando devolugao de precatoria desde 08/02/2013

- 201003895160 -Aguardando devolucao de precatoria desde 10/04/2013

Aguardando Providencia da Escrivania

- 009501415155 -Aguardando remessa ao arquivo desde 14/08/2012

- 200805058804 -Aguardando expedigao de certidao desde 11/10/2012

- 200604312401 -Aguardando expedicao de certidao desde 19/10/2012

- 009801996340 -Aguardando expedicao de alvara desde 11/03/2013

- 201004299146 -Aguardando expedigao de certidao desde 21/03/2013

- 200901845463 -Aguardando expedicao de precatoria desde 22/03/2013
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- 201201764933 -Aguardando expedigao de mandado desde 02 /04/2013

- 200705247567 - Aguardando expedigao de mandado desde 02 /04/2013

- 200702980301 - Aguardando expedigao de precatoria desde 02/04/2013

- 201201521178 - Aguardando expedigao de mandado desde 02/04/2013

- 201201579540 - Aguardando remessa ao arquivo desde 03/04/2013

- 201104919316 - Aguardando expedigao de intimagao desde 08/04/2013

- 201100686457 -Aguardando remessa ao arquivo desde 08/04/2013

- 201001619077 -Aguardando expedigao de precatoria desde 10 /04/2013

- 201102369408 - Aguardando extratagao desde 10 /04/2013

- 009701706170 - Aguardando extratagao desde 10/04/2013

- 201001689490 - Aguardando expedigao de mandado desde 10 /04/2013

- 201003959738 -Aguardando expedigao de intimagao desde 10/04/2013

- 009501367320 - Aguardando extratagao desde 10/04/2013

- 200904899912 - Aguardando remessa ao arquivo desde 11/04/2013

- 201300107540 - Aguardando expedigao de mandado desde 11 /04/2013

- 201103652740 -Aguardando expedigao de mandado desde 12/04/2013

- 201203392383 - Aguardando expedigao de citagao desde 12 /04/2013

- 201202785934 - Aguardando remessa ao distribuidor desde 12/04/2013

Aguardando Juntada de Interlocutoria

- 200604087203 -Aguardando juntada desde 01/02/2013

- 201204078372 -Aguardando juntada desde 21/02/2013

- 201003537299 - Aguardando juntada desde 20/03/2013

- 201004432849 -Aguardando juntada desde 20/03/2013

- 201204204220 -Aguardando juntada desde 02/04/2013

- 201200640432 -Aguardando juntada desde 05/04/2013

- 200102234676 - Aguardando juntada desde 05/04/2013

- 009701709705 -Aguardando juntada desde 15/04/2013

Aguardando Devolugao de Mandado

200900704963 -Aguardando devolugao desde 23/02/2012

- 201300414094 -Aguardando devolugao desde 06/02/2013
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Aguardando Citacao/Intimacao via Postal

- 200900703703 -Aguardando desde 28/06/2012

- 201004037788 -Aguardando desde 07/12/2012

- 200902287871 -Aguardando desde 21/01/2013

- 201000039441 -Aguardando desde 06/03/2013

Nao foram encontrados processos eletronicos com tramitacao irregular.

Em todos as casos, repassamos a listagem completa de processos ao

responsavel pela serventia, que se prontificou a realizar as devidas corregoes ainda

durante os trabalhos correicionais.
s►

0 orientamos, ainda, a proceder a conferencia mensal do relatorio

gerencial do SPG, a fim de corrigir eventuais problemas no tramite dos feitos da

serventia.

Casos Especificos:

- Diversos processos estavam cadastrados na fase "Documento Expedido -

Aguardando Assinatura Juiz". Referidos processos nao foram encontrados nos

localizadores indicados no SPG. Seguem:

- 200203178607 - desde 24/11/2011 - localizador 3-I

- 007000030968 - desde 26/04/2012 - localizador 3-H

- 201203996505 - desde 06/03/2013 - localizador 3-I

- 0 processo n°. 200701728668 encontra-se paralisado desde 30/11/2012 na fase

"Aguardando remessa de interlocutoria". Segundo consulta ao SPG, a interlocutoria

sequencial 10, de protocolo n°. 03901 - 00701 007001 (do dia 31/10/2012 as 17h54)

ainda nao foi juntada porque esta desparecida. 0 responsavel pela serventia

informou que certificara o problema e fara a remessa dos autos ao gabinete, para

decisao da magistrada.
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- 0 processo n°. 201203312266 encontra-se paralisado desde 05/02/2013. Segundo

o sistema SPG, o processo aguardava publicag5o de extrato. Entretanto, os autos

estavam armazenados no nicho referente a "aguardando devolug5o de mandado".

No entanto, ambas as fases processuais ja foram cumpridas - tanto a publicag5o

extrato quanto o cumprimento do mandado. A providencia correta a ser tomada

deveria ser a certificag5o sobre ausencia de manifestag5o da parte exequente, com

a consequente conclusao dos autos a juiza.

Programa Atualizar

As diretrizes do Programa Atualizar estao sendo, de forma geral,

cumpridas. Alguns processor, entretanto, nao foram encontrados nos localizadores

cadastrados no SPG, a exemplo dos que seguem:

- 201202061707 - Aguardando decurso de prazo desde 05/12/2012

0 acervo de familia, de infancia e juventude e do 10 civel sao

separados uns dos outros.

Observacoes Gerais

- Atualmente, nao existem processor que envolvam menores reclusos.

Existem 03 armas apreendida , armazenadas na serventia , aguardando

encaminhamento:

-> Arma branca (faca ), relativa ao processo n°. 20131449177

Arma de fogo (revolver de marca Taurus, calibre 0 . 32, reg . n°. 174159), sem

identificag5o de processo a qual esteja vinculada.

Armas
brancas (um canivete e uma faca), relativas ao processo n°.

201301418310.

- Corn relag5o a arma de fogo supramencionada, orientamos ao responsavel pela
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escrivania para nao realizar a guarda de quaisquer armas no interior da serventia,

realizando o respective encaminhamento ao depositario publico para guarda devida

e consequente informag5o a Assessoria Militar do Tribunal de Justiga para busca de

tais objetos, nos termos do Provimento n° 03/2013.

ESCRIVANIA DE FAZENDAS PUBLICAS E 2° CIVEL

Relacao de servidores:

Escriva Judiciaria : - Cleide Lopes

Escreventes
: - Luciane do Nascimento Simiao de Oliveira

Funcionarios cedidos pela prefeitura:

- Josiane Barbosa Alves de Oliveira

- Trajano Augusto Araujo Almeida Moreira

Voluntarios
: - Ana Paula dos Santos Assis Felicio

- Leandro Ferreira Gomes

Bolsista OVG
: - Ana Flavoa dos Santos Assis Felicio

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

Normativos)

Livro de registro de termo de audiencia : 0 livro e regularmente utilizado pela

serventia.

Livro de Carga a Advogados : Tambem utilizado regularmente. Conforme relatorio

retirado do Sistema Controle, corroborado por consulta ao Sistema de Primeiro

Grau, detectamos as seguintes cargas com prazo extrapolado:

- 200003464690 - Com carga desde 30/09/2009

- 200804732277 - Com carga desde 26/03/2012
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AM-

ddesde 21105/2012- 200603792795 =Com carga
esde 14/06/2012

- 201104760996 Corn ca g
- 009200088422 -Com carga 22/11/2012
- 200604156566 - Corn carga desde
- 201101924416 - Com carga desde 16/01/2013
- 200604420336 - Com carga desde 14/02/2013
- 200903746446 - Com carga desde 21 /02/2013

- 201300169588 -Com carga d
desde 25/02/2013

esde 18104 2013
- 200603964839 - Corn c g

d
desde 18/04/2013- 200504130891 -Com carga

esde 30/04/2013- 201202768347 - Corn ca g
- 200903600492 -Com carga

28/05/2013
- 201203672688 - Corn carga desde
- 201203672700 -Com carga

06/06/2013- 200202878273 - Corn carga desde
- 200704221564 -Com cargag 13/06/2013
- 200504179998 - Codesde

Em todos esses casos, a responsavel informou que entrara em contat

corn os advogados responsaveis. Orientamos a reiterar os contatos sempre que

possivel, a fim de regularizar o andamento processual dos mencionados autos.

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

Ministerio Publico a feito normalmente, via Sistema de Primeiro Grau, pelo sisterna

de folhas soltas. Nao detectamos carga processual com prazo extrapolado.

Processos em tramitacao:

Atualmente, existem 2.066 processor fisicos e 129 eletr6nicos em

e
tramite na serventia, de acordo corn os dados obtidos pelo Sistema

Sistema de Primeiro Grau.

A conclusao de processes ao gabinete a realizada diariamente, por

determinacao da juiza titular.

0 Provimento 05/2010, referente aos atos ordinat6rios, a aplicado

corretamente.
A responsavel pela escrivania retira periodicamente o relatorio

gerencial do acervo pelo sistema SPG, a fim de impulsionar algum feito que

18



eventualmente encontre-se paralisado alem do prazo.

Por este relatorio, corroborado com consulta ao Sistema Controle,

constatamos 549 processos paralisados em suas fases atuais ha mais de 100 dias,
a exemplo dos seguintes:

- Decurso de Prazo

201100032970 -Aguardando decurso de prazo desde 12/11/2012

- 201104797407 -Aguardando decurso de prazo desde 29/01/2013

- 201300022331 -Aguardando decurso de prazo desde 25/03/2013

- 201202227575 -Aguardando decurso de prazo desde 01/04/2013

- 201200697639 -Aguardando decurso de prazo desde 01/04/2013

- 201202218045 -Aguardando decurso de prazo desde 01/04/2013

- 201202227729 -Aguardando decurso de prazo desde 01/04/2013

- 201202126337 -Aguardando decurso de prazo desde 01/04/2013

- 201202188340 -Aguardando decurso de prazo desde 01/04/2013

- 201202188367 -Aguardando decurso de prazo desde 01/04/2013

- 201202095962 -Aguardando decurso de prazo desde 01/04/2013

- 200902761751 -Aguardando decurso de prazo desde 01/04/2013

-201300129624 -Aguardando decurso de prazo desde 09/04/2013

- 201002039120 -Aguardando decurso de prazo desde 08/04/2013

- Aguardando devolucao de precatoria

- 201200725632 - Aguardando devolurao desde 02/04/2012

- 200102303988 -Aguardando devolucao desde 13/11/2012

- 201003942886 -Aguardando devolucao desde 13/11/2012

- 200903415130 -Aguardando devolucao desde 13/11/2012

- Remetidos ao Procurador Fiscal

- 200704219357 - Execucao Fiscal remetida em 27/09/2010

- 009801989700 - Execugao Fiscal remetida em 27/09/2010

- 009000507332 - Execucao Fiscal remetida em 06/09/2011
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- 200704395732 - Carta Precatoria remetida em 12/09/2011

- 200403283943 - Execugao Fiscal remetida em 12/09/2011

- 199902405399 - Execugao Fiscal remetida em 12/09/2011

- 199902391851 - Execugao Fiscal remetida em 11/01/2012

- 199902391673 - Execugao Fiscal remetida em 20/01/2012

- 200504360030 - Carta Precatoria remetida em 25/01/2012

- 201103588537 - Execugao Fiscal remetida em 12/04/2012

- 009000517001 - Execugao Fiscal remetida em 12/04/2012

- Aguardando Publicagao de Extrato

- 201200716366 -Aguardando publicagao desde 21/06/2012

- 009000517001 -Aguardando publicagao desde 21/06/2012

- Aguardando Juntada de Interlocutoria

009801976659 -Aguardando juntada desde 12/07/2012

- 200604452998 -Aguardando juntada desde 30/11/2012

- 009601189602 -Aguardando juntada desde 30/11/2012

- 200503982746 -Aguardando juntada desde 30/11/2012

- 201001996946 -Aguardando juntada desde 30/11/2012

- 200902761204 -Aguardando juntada desde 30/11/2012

- 201002325590 - Aguardando juntada desde 22/02/2013

- Aguardando Resposta de Solicitacao

- 201003242213 -Aguardando resposta desde 05/02/2013
- 201202060743 -Aguardando resposta desde 05/02/2013
- 200900456064 -Aguardando resposta desde 18/02/2013
- 201202419865 -Aguardando resposta desde 04/03/2013
- 201200584893 -Aguardando resposta desde 09/04/2013

- Aguardando Providencia da Escrivania

- 201300259617 -Aguardando expedigao de officio desde 14/03/2013
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- 200504166470 -Aguardando expedig5o de edital desde 08/04/2013

- 201104007660 -Aguardando expedig5o de mandado desde 08/04/2013

- 201104640869 -Aguardando expedig5o de mandado desde 08/04/2013

- 200801167986 -Aguardando expedig5o de mandado desde 08/04/2013

- 200003585446 -Aguardando expedig5o de mandado desde 08/04/2013

- 201002692100 -Aguardando expedig5o de mandado desde 08/04/2013

- 201103359198 -Aguardando certificacao de prazo desde 11/04/2013

- 200102264583 -Aguardando certificarao de prazo desde 11/04/2013

- 201100954230 -Aguardando expedig5o de officio desde 11/04/2013

-Aguardando Intimacao

- 201200314020 - Aguardando intimarao desde 23/05/2012

- 200402994579 -Aguardando intimacao desde 08/08/2012

- Aguardando Publicacao de Edital

- 200803721816 -Aguardando publicacao desde 12/11/2012

- 201100801868 -Aguardando publicacao desde 27/02/2013

- 200504142407 -Aguardando publicacao desde 20/03/2013

Deixamos copia da listagem dos mencionados processos com o

escriva, orientando-o a proceder as devidas correroes para solucionar o tramite na

serventia. Tais providencias comegaram a ser tomadas ainda no decurso dos

trabalhos correicionais.

Casos Especificos:

- No decorrer dos trabalhos, constatamos que os autos n°. 200303240851,

200203126941, 200303486427 e 200303486435, todos dependentes entre si mas

nao apensados (apesar de assim determinado pelo entao juiz titular), aguardavarn o

cumprimento de despachos exarados, todos ha mais de 100 dias. Alem desses, os

autos n°. 200504185351, tambem contendo assunto relativo aos demais, estavam

com vistas ao Procurador Fiscal. Recomendamos a escriva que a determinacao de

apensamento dos autos fosse cumprida, bern corno as demais providencias
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determinadas pelos despachos exarados.

ASW

- Urn serio problema detectado na serventia foi a falta de costume de se apensar

processos no SPG, quando necessario. Segundo nos foi informado pelos

funcionarios da escrivania, por determinadao do magistrado titular anterior, alguns

processos (cujas materias fossem dependentes) eram amarrados fisicamente um ao

outro, sem, entretanto, que fosse determinado o apensamento formal dos autos

(inclusive junto ao SPG). Tal fato gerou problemas quanto a localizacao e

organizacao processual, ja que os localizadores cadastrados no SPG nao

correspondiam a localizacao real dos processos apensados informalmente. Ou seja,

constatamos diversos processos apensados fisicamente sem o devido apensamento

junto ao SPG. Exemplos:

-> 201104255698 ( Busca ) e 201202346906 ( Revisional /Consignatoria);

-> 201200716366 (Excecao de Incompetencia) e 200904818076 (Declaratoria);

- Constatamos que o processo n.° 200904182112 encontrava-se paralisado ha mais

de 343 dias na fase "Aguardando resposta de solicitacao". Concluimos tratar-se de

processo de execucao, o qual necessitava ser apensado aos autos de embargos

correspondentes. A escriva, informada do problema, corrigiu-o ainda no decorrer dos

trabalhos correicionais.

- Processos n°. 200804698940 e 199902393420 nao se encontram armazenados
nos localizadores cadastrados junto ao SPG

- Processo n°. 201200614490 encontra-se aguardando decurso de prazo desde

19/11/2012, para certificar transito em julgado de sentenga e intimacao para seu

cumprimento.

- Constatamos que, a partir de 14/09/2012 houve paralisacao no tramite dos autos
de n°. 201200805270, com a renovarao irregular de suas fases junto ao SPG. Ou
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seja, o hist6rico de movimentagoes do processo aponta sua atualizagao irregular.

Atualmente, os autos encontram-se paralisados na fase "Aguardando decurso de

prazo", sendo que o correto seria sua conclusao ao gabinete, por Constar

manifestagao do Ministerio Publico passivel de apreciagao.

- Tambem houve atualizagao irregular de fase processual no SPG nos autos n°.

201104797407. A fase "Aguardando decurso de prazo " foi registrada em 26/09/2012

e repetida em 29/01/2013, sem a devida providencia a ser tomada.

- Os autos de n°. 201001996997 encontravam-se paralisados na fase "Aguardando

devolugao de mandado" desde 19/10/2012, sendo que nao havia mandado sequer

expedido. A fase correta deveria ser "Aguardando expedigao de mandado", para

ciencia, pelas partes interessadas, da sentenga exarada.

- Constatamos que existem diversos processos em fases equivocadas, diversas das

que deveriam estar. A maioria, pendente de cumprimento de providencias

determinadas via despacho, encontravam-se paralisados na fase "Aguardando

Decurso de Prazo". Ex.:

-> 200504052858 - para efetuar consults junto ao RENAJUD desde 12/04/2013

- Diversos processos estavam cadastrados na fase "Documento Expedido -

Aguardando Assinatura Juiz". Referidos processos nao foram encontrados nos

localizadores indicados no SPG. Seguem:

200504040833 - desde 18/06/2012

200604456411 - desde 19/09/2012

199902389873 - desde 12/12/2012

200900060675 - desde 01/04/2013

Programa Atualizar
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De modo geral, as diretrizes do programa atualizar encontram-se

sendo aplicadas. Entretanto, constatamos a ausencia de diversos processos de seus

localizadores. Apesar de constarem devidamente cadastrados no SPG, os seguintes

processos nao estavam, na pratica, onde o Sistema indicava estar:

- 200403048065 -Aguardando devolucao de precatoria desde 10/05/2012

- 201201167927 - Aguardando devolucao de precatoria desde 14/08/2012

- 200902750709 - Aguardando devolucao de precatoria desde 15/10/2012

- 200504413710 -Aguardando devolug5o de precatoria desde 01/04/2013

- 200704221181 - Aguardando devolucao de precatoria desde 08/04/2013

- 201200716366 -Aguardando publicarao de extrato desde 21/06/2012

JUIZADOS ESPECIAIS CIVEL E CRIMINAL

Relagdo de servidores:

Secretaria dos Juizados : Rayanne Laila Lopes da Silva

Conciliadora : Larissa Christina Alves de Souza

Funcionario cedido pela prefeitura:

Italo Gabriel Silva

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

Normativos)

Livro de registro de termo de audiencia : A escrivania utiliza livro regularmente.

Livro de Carga a Advogados: Livro utilizado regularmente. Conforme relatorio

retirado do Sisterna Controle, corroborado por consults ao Sistema de Primeiro

Grau, detectamos a seguinte carga com prazo extrapolado:

- 201002808574 - com carga desde 15/05/2013.

A secretaria dos Juizados informou que ja intimou a advogada, dra. Caroline de
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Oliveira, OAB/GO 25.590, a efetuar a devolugao dos autos.

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

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

Grau. 0 livro fisico encontra-se regularmente utilizado. Nao constam processos com

carga em atraso.

Livro de Remessa a Turma Julgadora: Livro utilizado regularmente.

Processos em tramitagao:

Atualmente, existem 51 processos fisicos (20 civeis e 31 criminals) e

259 processos eletronicos em tramite na serventia, de acordo com os dados obtidos

pelo Sistema Controle, Sistema Projudi e Sistema de Primeiro Grau.

A conclusao de processos ao gabinete a realizada diariamente.

0 Provimento 05/2010, referente aos atos ordinatorios , a aplicado

corretamente.

A secretaria dos Juizados retira periodicamente o relatorio gerencial da

serventia pelo sistema SPG, a fim de efetuar um controle mais eficiente do tramite

processual.

Por este relatorio, corroborado com consulta ao Sistema Controle e

Sistema Projudi, constatamos estarem todos os processos, fisicos e eletronicos, em

seu regular tramite. Nao observamos paralisagoes ou irregularidades processuais

Programa Atualizar

De modo geral, as diretrizes do programa atualizar encontram-se

sendo aplicadas, com a manutengao dos "layouts".

Os acervos processuais civel e criminal encontram-se separados.
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GABINETE DA DRA. NINA SA ARAUJO

Funcionarios lotados no gabinete:

- Athyla Cristhyna Franco -Assessora Juridica

- Eliezer Gomes Peixoto - Assessor Administrativo

- Mariana Gonsalves Nolasco - Fundacao Pro-Cerrado

- Maria Alinne S. De Andrade - funcionaria cedida pela prefeitura (Americano

do Brasil)

Julyesse Dias Camargos (Tribunal do Juri) - cedido pela prefeitura de

Adelandia.

Detectamos 1.678 processos conclusos:

- Escrivania de Familia, Sucessoes, Inf. E Juv. e 1° Civel - 593 conclusos

- Escrivania de Fazendas Publicas e 2° Civel - 658 conclusos

- Escrivania do Crime - 313 conclusos

- Juizados Civel e Criminal - 13 fisicos e 101 eletronicos (PROJUDI) conclusos

Dentre esses, 368 encontram-se em gabinete ha mais de 100 dias:

- Escrivania de Familia, Sucessoes, Inf. E Juv. e 11 Civel - 161 conclusos

- Escrivania de Fazendas Publicas e 2° Civel - 135 conclusos

- Escrivania do Crime - 61 conclusos

- Juizados Civel e Criminal - 10 fisicos e 01 eletronico (PROJUDI) conclusos

A relacao desses processos foi encaminhada a assessoria da dra. Nina

para a devida priorizacao.

A sistematica do Programa Atualizar ainda nao a adotada em relacao
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aos processos conclusos, no que se refira a utilizarao de localizadores especificos

na organizacao do acervo. A organizacao, entretanto, a mantida levando-se em

conta a natureza dos feitos e as serventia.

ASSESSORIA DE ORIENTAcAO E CORREICAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIQA DO ESTADO DE GOIAS , em Goiania, aos

02 dias do mes de agosto do ano de 2013.

Ellen Fernanda Hilario Oliveira
25a Assessora Correicional

(--^ .1 4-^^
rc-b

,'Joao Paulo Lopes Tito11
18° Assessor Correicional

Pa Id Goutr ier Neto

22° Assessor Correicional
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