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PODER JUDICIARIO
Corregedoria - Geral da Justiga
Departamento de Correicao e Servigos de Apoio
Assessoria de Orientacao e Correicao

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

RELATORIO No 63/2013
No periodo entre os dia 17 a 21 de junho de 2013, por determinacao

da Excelentissima Senhora Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora Nelma

Ferreira Branco Perilo, comparecemos a Comarca de CACU, onde realizamos uma

Correicao Geral Extraordinaria constatando-se o seguinte:

Enderego do Forum : Av. Clarice Machado Guimaraes, n° 1650, setor Morada dos

Sonhos. Caqu - Goias.

Telefones : (64) 3656-1142 / 3656-1824

Juiza de Direito : Dra. Ana Maria de Oliveira ( Diretora do Foro)

Promotora de Justiga : Dra. Silvia Maria Apostolico Alves Reis.

Do acervo processual da Comarca

Atualmente, encontram-se em tramite 4.607 processos fisicos e 1.049

processos virtuais (PROJUDI), considerando processos de todas as naturezas e

serventias. Acervo total, 5.656 processos.

SECRETARIA DO FORO

Secretaria : Alcidene Nunes Miranda Gouveia

Auxiliar : Carolina Alves Nogueira Rodrigues - auxiliar de secretaria - Prefeitura de

Itaruma - Go.

Observamos que as portarias estao sendo arquivadas em pastas

proprias. 0 controle do inventario dos moveis encontra-se atualizado em folhas

soltas organizada por serventias e departamentos.
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O material que chega do Tribunal a estocado em sala propria e fica sob

o controle da Sra. Alcidene Nunes, utiliza o sistema de livro de folhas soltas para

movimentagao de material de consumo.

A pauta de audiencias a organizada pela Magistrada.

Processos Administrativos:

Atualmente, existem tres sindicancias em andamento:

Portaria 96/2008 - Autos 718/2008 : Apurar possiveis irregularidades,

a que foi atribuida a pratica da Escrevente do Cartorio de Registro de Imoveis de

Cagu, Misse Sousa Carvalho.

Andamento atual: proferido despacho determinando que oficie ao

cartorio requisitando copia da sentenga e do acordao prolatados nos autos

200804584162. (18.07.2013).

Portaria 040/2012 - Autos 1376/2012: Apurar denuncia da antiga

titular do Cartorio de Registro de Imoveis e anexos do distrito judiciario de Aparecida

do Rio Doce.

Andamento atual: despacho para intimar as partes, para apresentarem

provas que pretendem produzir. (18.07.2013).

Portaria 13/2008 - Autos 908/2009. Apurar fatos relativos a agao

anulatoria de ato juridico, cumulado com cancelamento de registros publicos e

reintegragao de posse.

Andamento atual: despacho determinando para oficiar ao Juizo da

Segunda Vara Civel da Comarca de Jatai solicitando o envio do resultado do exame

grafotecnico realizado por Olimpia Justino de Moraes na agao anulatoria

200300344877. (18.07.2013).

Cargo vacante existente

Segundo informado pela secretaria do Foro, de todos os cargos

disponiveis na comarca, atualmente encontram-se 01 (um) vago, de Oficial de

Justiga e encontra-se aberta para o concurso de relotagao.

Ademais, relata que existe uma servidora, desta comarca, exercendo

suas atividades em outra comarca, devidamente autorizada pela presidencia do

Tribunal de Justiga, acompanhamento de conjuge magistrado.



OBSERVACOES GERAIS

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

Publicas, Contador, Distribuidor e Partidor Judiciario I e Depositario Judiciario.

No tocante ao horario dos servidores, observamos que utilizam o horario das

8 as 11 e das 13 as 18 horas, fechando o forum entre as 11 e 13 horas.

Foram vistoriados os Iivros e constatamos que os termos de audiencia, em

todas as serventias, nao sao encadernados em livro proprio, conforme determina o

art. 45, inciso I, letra b, da Consolidarao dos Atos Normativos.

Condicoes Materials do Forum

O Predio do Forum encontra-se instalado em local adequado e em

boas condicoes de higiene, contudo foi feita uma licitacao (processo n° 4271041),

para a troca do telhado tendo em vista molhar todas as salas ao chover. 0 mobiliario

encontra-se em boas condicoes.

Inaugurado em 07.12.2007, este predio passou por uma reforma no

final do ano de 2011, entretanto, ainda apresenta goteiras.

A serventia do Crime necessita de mais armarios para melhor

acomodacao dos processos, as demais serventias acomodam bern os processos.

Os ares refrigeram bern as salas, e os computadores sao novos.

Consta ainda um arquivo processual que nao comporta a quantidade

processos.

Uso do Sistema de Decisoes Monocraticas - SDM

Foi identificado, a regularidade no landamento das decisoes e

sentengas no Sistema de Decisoes Monocraticas - SDM, conforme preve o art.

148A ao 148E, da Consolidacao dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral de
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Justiga, que determine que as decisoes e sentengas logo apos o proferimento

destas que devem ser disponibilizadas as Serventias, possibilitando o registro do

conteudo, "via comando F5 no SPG".

Protocolo e Portaria dos Auditorios

Porteiro : Sr. Ailton Rodrigues da Silva. (Servidor efetivo)

Utiliza somente o Iivro de registro de feriados e suspensao de

expediente forense, nos termos do artigo 45, item 3, alinea c, da Consolidagao dos

Atos Normativos.

Foi orientado a utilizar o livro de registro de documentos e protocolo de

correspondencias, nos termos do artigo 45, item 3, alinea "a e b", da Consolidagao

dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiga.

0 Sr. Ailton fica responsavel ainda pelo protocolo e recepgao do Forum.

Distribuidor, Partidor , Contador

Distribuidor/Partidor/Contador. Jadico Antonio Furtado

Nao utiliza o livro de carga de processos as serventias.

O livro de registro de partilha de bens a mantido, entretanto, ha tempos

nao a utilizado por falta de oportunidade, o ultimo registro foi em 18/06/2003.

As guias de recolhimento encontram-se acondicionadas em uma

gaveta, razao pela qual foi orientado acondiciona-Ias em pasta AZ, conforme

determina o artigo 45, inciso I, item 6, alinea "b", da Consolidagao dos Atos

Normativos da Corregedoria-Geral da Justiga.

Segundo informado, os processos enviados para calculo sao

devolvidos a escrivania, diariamente. No momento da inspegao nao tinha nenhum

processo com o contador para calculo.

O Sr. Jadico a responsavel pela central de mandados tambem.

Oficiais de Justira /Depositario

Oficial de Justiga: Jose Carlos Junqueiroz

Depositario Publico e Avaliador : Fernando Ferreira da Costa

Avaliador/ Depositario - 0 servidor Fernando Ferreira da Costa, nao tem
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controle do Iivro de deposito dos bens. Informou que a denominacao dos veiculos

que encontra-se no patio do Forum estao anexados junto as chaves dos mesmos no

cofre.

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

artigo 87 da Organizacao Judiciaria do Estado de Goias e artigo 45. item 5
, alinea a

da Consolidag5o dos atos normativos.
Importante destacar que os mandados estao sendo cumpridos

tempestivamente, ou seja, nao foram encontrados mandados em atraso.

ESCRIVANIA DO CRIME E DAS FAZENDAS PUBLICAS

A serventia esta composta dos seguintes Servidores:

01- Maria de Fatima Borges Furtado - Escriva

02- Diene Gomes Lima - Escrevente Judiciario

03- Neuza Maria dos Santos Rodrigues - Escrevente Judiciario

04- Geovana Aparecida Santos - Prefeitura

05- Thiago Nathan Moreira Rodrigues - Prefeitura

06 - Rogeria Aparecida Cota Bernardes Vieira - Prefeitura

07- Kelly Borges Rodrigues de Oliveira - Estagiaria

DOS LIVROS

Nos termos do Art. 45, Consolidag5o dos Atos Normativos, a Serventia

cumpre o estatuido na Consolidacao e utiliza a maioria dos livros obrigatorios.

Observou-se que alguns livros possuem termo de abertura e de

encerramento, as foihas sao numeradas respeitando o exigido ate 200 folhas.

Livro de Carga ao Advogado : Utiliza o sistema foihas soltas. Detectamos

que existem 25 aroes previdenciarias corn carga ha mais de 15 dias: Temos como

exemplo os processos n. 200704442668; 200801987371.

Livro de Carga ao Ministerio P(iblico : E utilizado o sistema de foihas soltas.

Nao detectamos processos corn carga ha mais de 15 dias.
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Livro de remessa a tribunais superiores : o Iivro 6 utilizado pela serventia,

Iivro ata.

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 6 utilizado pela

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

Livro de audiencias admonitorias : o Iivro tamb6m nao 6 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 Iivro ata.

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. Elas sao

guardadas em uma gaveta e separadas em pastas quando com carga ao

procurador, ao advogado, processos conclusos. Nao existia peticoes para serem

juntadas em processos tramitando na vara.

DOS PROCESSOS

Conforme Relatorio gerado pelo Sistema Controle da Corregedoria Geral da

Justica do Estado de Goias, junto ao SPG - Busca Avancada existem 2.233

processos em tramitacao, 2.157 fisicos e 76 eletronicos (PROJUDI), em tramitacao

na serventia do Crime e Fazendas Publicas.

A escrivania pratica devidamente os atos indicados no Provimento n° 05/2010

da Corregedoria, referente aos atos ordinatorios.

Em consulta ao Sistema Controle, vislumbramos varios processos paralisados

ha mais de 15 dias.

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

Aguardando providencia da escrivania parados a mais de 15 dias, dentre eles

relacionamos alguns mais antigos:
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PROCESSOS DATA DA FASE

200804187074 21/03/2013

200604317020 21/03/2013

200700343169 21/03/2013

201000953879 21/03/2013

SITUACAO

Foi efetuada a juntada n. 07 do
municipio , e esta aguardando conclusao.

Foi efetuada a juntada n . 08 e aguarda
conclusao.

Foi efetuada a juntada n. 8 e aguarda
conclusao.

Aguardando conclusao para sentenca.

OBS: A escriva nos informou que faz as conclusoes separando por natureza das

awes, por isso espera juntar uma quantidade para fazer as conclusoes.

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.

Programa Atualizar

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

Os localizadores tambem estao sendo normalmente utilizados.

ESCRIVANIA DE FAMILIA, SUCESSOES, INFANCIA, JUVENTUDE E 1° CIVEL

ESCRIVA: - Vanessa Palazzo Borges Severino

ESCREVENTES: - Nubia Keila Guimaraes do Nascimento e Silva

Reijane de Freitas Barros

CEDIDOS PELA PREFEITURA : - Monica Carla de Melo

- Valdirene Lacerda Bailao de Oliveira

- Evangelista Henrique Pereira

DOS LIVROS:

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

dos Atos Normativos, observamos que a serventia possui apenas os livros de carga

ao Advogado e ao Ministerio Publico, nos quais constam cargas em aberto conforme

abaixo relacionado.
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Carga ao Advogado : E utilizado o sistema de foihas soltas, porem nao possui

termo de abertura e folhas numeradas e rubricadas. Contem inumeras cargas em

aberto, a exemplo:

Data ? Processo I Data

07.01.2013

22.01.2013

23.01.2013

201200614369 07.01.2013

201204465104 18.01.2013

201204319612 29.01.2013

Outras situacoes:

Processo DtFase Dias

Processo

201104926304

201204318926

201203598100

Data

10.01.2013

23.01.2013

29.01.2013

Observacao

Processo

201202702788

201204168908

201003102330

O processo encontra -se apensado aos autos n°

201104993690 apenas fisicamente (nao consta no

SPG), o qual tern andamento regular . Orientamos a

proceder o imediato apensamento do sistema.

201104282350 19/03/12 451

1201204009796

201000674481

28/02/13

28/02/13

200805013185 08/06/11

105 Foi expedido officio cobrando a devolug5o dos autos.

105 Foi expedido officio cobrando a devolucao dos autos.

736

A Sra. Escriva disse que o Advogado a militante na

Comarca de Jatai e que ja cobrou por diversas vezes a

devolucao do processo, sendo que ja expediu carta

precatoria de busca e apreensao dos autos.

Carga ao MP: Tambem a utilizado o sistema de foihas soltas, cuja pasta nao contem

termo de abertura e folhas numeradas e rubricadas. Ha varias cargas em aberto,

consoante abaixo:

Data Processo Data Processo Data Processo

10.01.2013 201204191233 10.01.2013 201001060843 11.01.2013 201203219967

14.01.2013 1201200875057 14.01.2013 201204048783 21.01.2013 201202810955

21.01.2013 201101499472 13.02.2013 201201145303 13.02.2013 201201975322

13.02.2013 201200562741 26.02.2013' 201201931333 26.02.2013 201200614920



Outra situacao:

Processo DtFase

201102735072 30/08/11

Dias Observacao

Segundo a servidora, o Ministerio Publico alega que ja

653 devolveu o processo, sendo que o mesmo nao foi

localizado na serventia.

Livro de Selos : Possui termo de abertura e foihas numeradas, faltando a rubrica.

Contem muitas rasuras, entrelinhas e espacos em branco. Escrituragao irregular.

Foi oficiada a Corregedoria comunicando a numeradao dos selos

cancelados e nulos.

DOS PROCESSOS:

A serventia possui 2.476 (dois mil e quatrocentos e setenta e seis)

processos em tramitacao, os quais se encontram distribuidos por fase.

Nao existem reus presos em processo de alimentos na comarca bem

como, menores infratores apreendidos ou em regime de internacao e ainda, nao ha

criangas ou adolescentes em situapao de risco ou abrigados.

Os servidores relataram que o arquivo da Comarca esta lotado, sem

qualquer espago, inclusive, em cartorio se encontravam 07 (sete) caixas de

processos aguardando a remessa aquela seccao.

Encontramos 79 (setenta e nove) petig6es para serem juntadas, cujos

feitos nao se encontravam na serventia, sendo:

Quantidade Situacao Periodo

24 Recente

08 Processos nao localizados 10.06.13 a 15.04.13

14 Processos conclusos 14.0.6.13 a 12.11.11

16 Processos com carga ao Advogado 17.01.13 a 06.07.11

05 Processo Remetidos ao Tribunal de Justiga 10.05.13 a 29.08.09

12 Processo arquivados
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Aguardando Arquivamento:

Processo

200600922310
dar buscas na serventia.

DtFase

05/04/13

Dias

69 1

Observacao
0 processo nao foi localizado. Segundo a servidora iria

Observacao

Aguardando Cumprimento de Medidas Socio-Educativa:

Processo DtFase

201003568615 08/01 /13

201201578080 29/08/12

201201666745 14/06/12

201202454890 10/09/12

201202590467 22/08/12

201202590149 17/08/12

i

Dias

156

288

364

O menor e sua genitora foram intimados para dar

cumprimento a medida socio-educativa de apresentacao

de frequencia escolar em 27.09.12. Em 30.08.12 foi

apresentado um atestado de frequencia ate aquela data,

posteriormente, nao ha qualquer registro quanto ao

cumprimento da ordem.

O menor e sua genitora foram intimados para dar

cumprimento a medida socio-educativa de apresentacao

de frequencia escolar em 24.05.12. Nao ha qualquer

registro quanto ao cumprimento da ordem.

0 menor e sua genitora foram intimados pars dar

276 cumprimento a medida socio -educativa de apresentacao

de frequencia escolar em 06.09.12 . Nao ha qualquer

registro quanto ao cumprimento da ordem.

0 menor e sua genitora foram intimados para dar

cumprimento a medida socio-educativa de apresentacao

295 de frequencia escolar e de prestacao de servigos a

comunidade eml5 . 08.12 . Nao ha qualquer registro

quanto ao cumprimento da ordem.

300 0 menor e sua genitora foram intimados para dar

i cumprimento a medida socio -educativa de apresentarao

I

O Ministerio Publico pugnou pelo sobrestamento do feito

pelo prazo de 03 (tres) meses, cujo pedido foi deferido.

O prazo exauriu em 26.01.13, sendo assim o processo

encontra-se paralisado desde entao.
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Processo DtFase ^ Dias ! Observagao

I de frequencia escolar e de prestag5o de servigos 61

comunidade em 09.08.12. Nao ha qualquer registro

quanto ao cumprimento da ordem.

Foram juntados alguns atestado e boletim de notas dos

menores infratores, em cumprimento parcial da medida

socio-educativa imposta. Nao ha qualquer elemento de
200904087314 126/10/11 596 medidaspars a afericao quanto ao cumprimento das

11 bern cmo, nao foi aberta vista ao Ministeiro Publico e

nem a conclusao dos autos.

2010006331571 1 01/10/12

201104540600 01/10/12

201103740657

201202896612

X201204076108

02/10/12

19/09/12

23/11/12

255

255

254

Foi oficiado Instituto Educacional para que remeta ao

juizo relatorio trimestral sobre a frequencia escolar e

notas do menor infrator em 25.09.12, sob pena de crime

de desobediencia. Nada foi respondido e nem reiterado

a ordem .

-TFoi oficiado Instituto Educacional para que remeta ao

juizo relatorio trimestral sobre a frequencia escolar e

notas do menor infrator em 24.09 .12. Nada foi

respondido e nem reiterado a ordem.

Foi oficiado Instituto Educacional para que remeta ao1

juizo relatorio trimestral sobre a frequencia escolar e

I notas do menor infrator em 24.09.12 . Nada foi l

respondido e nem reiterado a ordem.

Foi notificado o Hospital Municipal de Itaruma/Go para

dar inicio ao cumprimento da medida socio-educativa de

prestacao de serevigos a comunidade em 16.08.12. Nao

ha registro quanto ao cumprimento da medida.

Foi expedido o Alvara para internarao em 21.11.12 e

repassado ao CREAS. Orientamos a Sra. Escriva a

267

202

20120102235008/01/13 156

oficiar aquele instituto solicitando informag6es quanto ao

I cumprimento da ordem.
Foi expedido o Alvara para internagao em 21.11.12 e

repassado ao CREAS. Orientamos a Sra. Escriva a
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Processo DtFase ObservacaoDias
oficiar aquete instituto solicitando informag6es quanto ao

cum rimento da ordem.

Aguardando Decurso de Prazo de Suspensao:

Processo DtFase Dias Observacao
Processo suspenso ate o julgamento de exceCao de

1 302201100253941 15/08/12 incompetencia em tramitag5o na Comarca de ltaja/Go.

200803589730

200202950780

200303261450

18/04/11 787

I setembro/2006.

612

10/10/111 612

10/10/11

Processo aguarda o cumprimento de mandado de busca

e apreensao de menor infrator . Entretanto , o dito

I mandado se encontra juntado aos autos as fls . 17, na I

I data de 23 . 02.11, cuja diligencia restou infrutifera. O

Ministerio Publico pugnou pelo o aguardo do mandado

de busca e apreensao ate que o menor complete 21

anos , o que foi deferido . Nao consta nenhum ato

posterior visando o cumprimento da ordem.

I Processo aguarda a finalizacao do inventario de

Joaquim Borges de Macedo (n° 3.472/06) desde

Processo aguarda a finalizag5o do inventario de

Edmundo Vieira de Freitas (n° 3.308/95) desde

fevereiro/2009.

,So de Mandado:Aguardando Devolur

ObservagdoProcesso DtFase Dias
Trata-se de mandado de intimag5o para audiencia

201200883688 18/03/13 87 I designada pare 05.08.13. Foi orientada a Sra. Escrivao

T

201204572725 12/04/13

a cobrar a devolucao do mesmo.

i Ha um equivoco quanto a fase do processo. 0

mandado ja se encontra juntado aos autos (fls. 25),

62 inclusive, as partes transacionaram, cuja transacao foi

homologada por sentenca e determinada a suspensao

do feito ate o cumprimento integral do acordo.
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Aguardando Devolucao de Precatoria:

- - - - ^ - ,-Processo DtFase Dias Observacao
Orientamos a Sra. Escriva oficiar a Comarca Deprecada

1200403049975i !3/05/121 386 solicitando informagOes quanto ao cumprimento da

II Carta Precatoria de Prisao.
Consta que a Carta Precatoria foi recebida na Comarca

deprecada em 02.06.11. Por se tratar de ato infracional,
200800837074 23/05/12 386 orientamos a Sra. Escriva ° a solicitar aquela comarca

informacoes a respeito do cumprimento da mesma.

201201490191 23/05/12 386

II

A carta precatoria foi expedida para a Comarca de Rio

Verde. Em face do decurso temporal, foi orientada a

Sra. Escriva a oficiar a escrivania solicitando II

informacoes acerca do seu cumprimento.

A carta precatoria de citacao ja foi juntada aos autos em

200901256042 123/05/1211 386 106.12.11. 0 processo encontra-se sem impulso efetivo

desde entao_

Aguardando Juntada de Interlocutoria:

F
Processo DtFase Dias

201203755826 06/12/12 1 189

I 201102680081 13/02/13 120

201104247008 1 23/04/13 I 51
11 I Io desarquivamento do processo para a extracao de

copia. Os autos foram retirados mediante carga pelo

,procurador, o que subentende que foi atendido o I

I No ha

odsaliprocesso encontra-se para

meses.
Nao ha interlocutoria a ser juntada nos autos. Na

verdade, os autos aguarda providencias da parte

autora quanto a confeccao do Laudo de Estudo Social

pelo CREAS
Foi juntada uma copia de peticao (fax), na qua/ pede-se

Observagao

interlocutoria a ser juntada nos autos. 0

ha mais de 06 (seis)
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Processo DtFase If Dias Observacao
pedido, devendo o processo ser rearquivado.

1 As fls. 65 consta petiCao interlocutoria na qual a parte

200704193404 13/02/13

I autora informa o pagamento do debito pelos avalistas,

120 1 que pugnam pela subrogag5o com as respectivas

anotag6es no Cartorio Distribuidor . 0 processo devera

ser remetido a conclusao.

Aguardando Providencia da Escrivania:

Processo
d

201004384453 1 1/04/13

201104597840 2 3/01/13

201100941384 2 3/01/131

201201682635 23/01/13

201202967234 23/01/13

200800015473 23/01/13

1- --

200003497482 25/02/1311

201101619982 14/03/131

200805716399 20/03/13

DtFase I Dias Observacao

63

141

141

141

141

141

108

91

85 I
La servidora, o mesmo esta no Gabinete.

os em cartorio em 07.02.13 com o seguinteRecebi

despacho: Arquive-se. Apos consta termo de carga ao

advogado, cujo termo nao contem numerag5o de

foihas, assinatura do advogado e muito menos data e

assinatura do servidor no termo de baixa. Processo l

aguarda baixa e arquivamento.

0 processo nao foi localizado na Escrivania. Segundo

a servidora, o mesmo esta no Gabinete.

O processo nao foi localizado na Escrivania. Segundo

a servidora , o mesmo esta no Gabinete.

O processo nao foi localizado na Escrivania . Segundo

a servidora , o mesmo esta no Gabinete.

0 processo nao foi localizado na Escrivania. Segundo

a servidora, o mesmo esta no Gabinete.

0 processo nao foi localizado na Escrivania. Segundo

a servidora, o mesmo esta no Gabinete.

O processo nao foi localizado na Escrivania. Segundo

a servidora, o mesmo esta no Gabinete.

0 processo nao foi localizado na Escrivania. Segundo

_o mesmo esta no Gabinete,idoraserva
O processo nao foi localizado na Escrivania . Segundo

14



Processo DtFase Dias Observacao - -^
O processo nao foi localizado na Escrivania. Segundo

i
200403072659 03/05/13 t 41

a servidora , o mesmo esta no Gabinete.

ll

7900062300 II 20/03 /
13 85 O edital foi expedido em 13.06.13 . Aguarda assinatura

Ida MMa Juiza .
uerente ema ReqO alvara foi expedido e entregue

201203095680 21/01/13 143 03. 12.12. 0 processo aguarda a intimag5o da

Requerente Para efetuar a prestacao de contas.

No despacho datado de 14.02.13 foi determinado o
I l

1201300267210 1 15/02 / 131 1 118
.apensamento do feito aos autos da acao revisiona

Processo paralisado desde entao.

1 T No despacho datado de 08 .11.2012, a MMa Juiza 1

II 201203995738 29/04 /13 45 determinou o apensamento dos autos a outro, cujo II

caderno se encontra remetido ao Tribunal de Justiga.

Juntada a resposta de officio em 29.05.2013 . Processo

201300337189 08/05/13 36 uarda remessa a conclusao.ag

06/05/1 3 38 1 Expedir Mandados de Citacao e de Intimacao e Edital.03 12013006360
o Alvara para levantamento de dinheiro.didE oxpe

31 340I /05/1I 1201000923996 1 Aguarda assinatura da MMa Juiza.
lExpedida a carta de citacao e intimagAo em

201301224523 03/05/131 41 I 22.05 .2013 . Aguarda o preparo (copia da decisao

inicial) e remessa do AR.
Em 19.04.13 foi juntado a comprovante de intmacao da

X200703053960 30/04/131 44 parte autora para o recoihimento das custas finals.

Processo aguarda certificar.

Efetuado o apensamento do autos aos da arao

201301187253 11 11/04/13 II 63 revisional em 29 . 05.13 . Aguarda a remessa

conclusao.

200700549492 25/04 /13 49 Aguarda expedig5o de edital desde 24 . 04.13 -

301311876 1 0/05/13 l 34 Aguarda apensamento201
Aguarda a expedicao de alvara e a intimarao do autor

200904996110 10/05/131 34 a respeito da proposta do Sr . Perito. -

3/131 86 A senten a de interdicao foi registrada a publicada em
200604424633 19/0
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Processo DtFase Dias Observagao

201201839038 18/01/13 146

201204299859 10/04/13 64

19.03. 13. Falta a intimagao do Ministerio Publico bem

como , a expedigao do mandado de registro e do edital.

A replica a contestagao foi juntada em 23.07.12. 0

processo encontra-se paralisado ha quase 01 (um)

ano.

A carta precatoria foi devolvida para o juizo de origem,

porem nao foi efetivada a sua baixa junto ao cartorio

distribuidor. A servidora foi orientada a proceder a

regularizagao das anotagoes.

Aguardando Publicagao de Edital:

Processo

201200287201

DtFase

15/04/13 59

Dias Observagao

0 Edital foi remetido ao TJ para publicagao no Diario

de Justiga Eletronico. Falta a certificagao da publicagao

e, considerando o decurso do tempo, provavelmente ja

decorreu o prazo nele estipulado.

Aguardando Remessa de Interlocutoria:

Processo DtFase I Dias]

201202228520 04/03/13 101

200802793198 15/04/13 59

201002687980 19/03/13 86

Observagao

Petigao juntada em 01.03.2013. Processo aguarda

remessa a conclusao desde entao.

As partes celebraram acordo extrajudicial, que foi

devidamente homologado por sentenga. Ja ocorreu o

transito em julgado do decisum . 0 autos deverao ser

remetidos ao Distribuidor para baixa.

A guia de custas finais foram juntadas em 15 .03.13.

Aguarda remessa dos autos a conclusao.

Arquivo Provisorio:
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Processo DtFase Dias

200803559083 03/10/12

201201367926 10/10/12

253

Observacao

0 Processo foi arquivado sem a baixa junto ao Cartorio

Distribuidor. Se faz necessario a regularizacao do

procedimento.

0 Processo foi arquivado sem a baixa junto ao Cartorio

246 Distribuidor. Se faz necessario a regularizagao do

procedimento.

Autos Suspenso Aguardando Andamento do Apenso:

Processo ' DtFase

200904205856 16/04/12

200802973463 16/04/12

Dias

423

423

Movimentacao Cancelada:

Processo

200903175783

DtFase

08/06/11

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

Observacao

O processo nao foi localizado na Escrivania. Segundo a

servidora, o mesmo esta no Gabinete.

O processo nao foi localizado na Escrivania. Segundo a

servidora, o mesmo esta no Gabinete. i

Dias

736

Observacao

Esta fase a inexistente no ordenamento juridico.

Demonstra a desatencao do Servidor na alimentag5o

do Sistema. 0 processo nao foi localizado na

Escrivania. Segundo a servidora, o mesmo esta

apensado fisicamente a varios outros (nao consta no

SPG) que estao conclusos.

Relacao de servidores: Joelma Melo de Oliveira - Escrevente Oficializada

Eudes Alves Guimaraes - Auxiliar de Cartorio - Prefeitura

Jessyca Borges da Silva - Auxiliar de Cartorio - Prefeitura

Eulania Santos Guimaraes - Auxiliar de Cartorio - Prefeitura

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

Normativos)
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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 Consolidarao dos Atos

Normativos da Corregedoria.

Livro de Carga a Advogados : Livro ata utilizado regularmente para processos

fisicos. Nos processos virtuais, o controle a feito pelo proprio Sistema PROJUDI.

Conforme analisado o Iivro ata nao detectamos nenhum processo com carga ao

advogado fora do prazo legal.

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.

Processos:

Processos em tramitag5o:

Conforme relatorio do Sistema Controle, corroborado por consulta ao

Sistema de Primeiro Grau, e consulta ao Sistema PROJUDI, constatamos 163

processos paralisados em suas fases atuais ha mais de 100 dias (46 fisicos e 117

virtuais)

Processos Fi:sicos

200900168107 - desde - autos baixados durante a correicao em 18/06/2013.

200900733289 - desde foi efetuada a juntada de um AR (aviso de recebimento),

no dia 14 de maio de 2013, informando nao existir o numero indicado.

201004125415 - desde - o processo esta sem movimentacao desde 2011,

aguardando a escrivania encaminhar para Comarca de Itaja para o Juiz substituto

automatico da Dra. Ana Maria de Oliveira.

201201432540 - desde - autos permanece na escrivania aguardando a

manifestacao da vitima pelo prazo decandencial, conforme requerimento do

Representante do Ministerio Publico.

200903104592 - autos encaminhados para o juizado sem dar baixa no SPG.

201102893859 - A carta precatoria foi encaminhada para Cachoeira Alta-Go, sem a

devida baixa no SPG, e no momento da inspecao o problema foi sandado.
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201001221235 - desde 20/08/2012 - a magistrada determinou o cancelamento da

distribuigao dos autos 201001221235 e a juntada das pegas aos autos n.

200904863683 (fl. 192/193).

201000079591 - 0 processo esta suspeso aguardando o andamento do apenso

201001621357 que esta aguardando devolugao de carta precatoria remetida a

comarca de Quirinopolis.

201101035565 - 0 processo esta suspenso aguardando o andamento do apenso

201203149470 que esta aguardando cumprimento de pena.

GABINETE

Servidores lotados no gabinete : Josiane Francisca Candida - Assistente

Juridica - Tribunal de Justica

Aline de Freitas Cruz - Auxiliar de Gabinete - Prefeitura de Aparecida do Rio

Doce-Go.

Carolina Alves Nogueira Rodrigues - Auxiliar de Gabinete - Prefeitura de

Itaruma-Go.

Detectamos 1.568 processos fisicos conclusos, constando 18
conclusos a mais de 100 dias.

Embora utilizado a sistematica do Programa Atualizar em relagao aos

processos conclusos, no que se refira a utilizagao de localizadores especificos na

organizagao do acervo, nao leva em consideragao a data de conclusao processual e

natureza dos feitos, ate porque a quantidade de processos fisicos conclusos a muito

grande dificultando tal diretrizes. Importante frisar que nao sao utilizados armarios

sem portas para armazenamento dos processos inclusive varios processos sao

acomodados no chao por falta de estantes.

Em relagao ao Sisterna de Decisoes Monocraticas - SDM,

identificamos a devida disponibilizagao para extratagao na serventia.

Analisamos varios processos e relacionamos alguns com a conclusao

mais antiga:
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- 201001239703 - concluso 18 .04.2013 - Guarda e responsabilidade -

a ultima manifestacao nos autos foi em 13 de dezembro de 2010, onde o

Representante do Ministerio Publico da ciencia do laudo social acostado aos autos,

nada requerendo . Estes autos encontra -se apenso a varios outros processos como 0

201001016615 de mesma natureza que o acima relacinado, e a sua ultima

manifestacao foi em 22 de fevereiro de 2013, onde o Representante do Ministerio

Publico manifesta pela instrucao do processo.

- 201100461307 (dissolucao de uniao estavel ) apensado aos autos

200901553748 (arrolamento cautelar de bens ) - autos conclusos em 18 .04.2013 -

remocao de inventariante - o Representante do Ministerio Publico manifestou em 25

de juiho de 2012, pela designacao de audiencia.

- 200701732304 - acao previdenciaria - autos conclusos em

04.03.2013 - foi feita uma juntada de peticao em 22 de novembro de 2012, onde o

advogado requer que seja destacado 50% do valor das parcelas atrasadas pagos

via RPV.

- 201202061740 - embargos a execucao - autos conclusos em

04.03.2013 - o representante do ministerio publico manifestou em 20 de fevereiro de

2010, que dispensa sua atuacao no feito de forma justificada, por nao vislumbrar a

presenca de interesse que a legitime.

- 201203373869 - furto - os autos encontra-se fisicamente no gabinete

mas ate a presente data nao foi feita sua conclusoes pelo SPG, encontra-se na fase

aguardando providencia da escrivania descricao da fase extratar/ movimentar, com

data da fase 06/06/2013, a ultima movimentacao foi a juntada de interlocutoria em

27 de fevereiro das alegacoes finais pelo advogado do acusado.

Conclusoes:

Destaca-se o elevado nbmero de processos conclusos.

A analise do funcionamento e dos servicos desenvolvidos, tais como:

organizacao, atendimento ao publico, cumprimento correto dos comandos judiciais

(atos ordinatorios), observancia dos prazos, registro da tramitacao processual,

verificamos que as servidores, em geral, transmitem conhecimento e dedicacao.
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Desta feita, cumpre evidenciar a necessidade de troca do teihado do

predio para evitar problemas em caso de chuva.

No tocante ao gabinete, enfatiza-se a necessidade de utilizacao de

armarios sem portas, conforme determinacao do CNJ.

ASSESSORIA DE ORIENTAQAO E CORREIcAO JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIQA DO ESTADO DE

GOIAS, em Goiania, aos 19 dias do mes de agosto do ano de 2013.

Marcia Rabelo Almeida
2 -Assessor Correicional

Vitor dos Santos Batista
20° Assessor Correicional

0

s Ntachado Reis
14° Assessor Correicional
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