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A PUI3LICA('AO DESTE RELATORIO E DETERMINAQAO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIQA, PELA

META 2 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIQA, QUE DIZ: "META 2: PUBLICAR 100% DAS AQOES

CORREICIONAIS (PRESERVANDO 0 SIGILO)". OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATORIO SAO PASSIVEIS

DE DISCUSSAO.

RELATORIO No 69/2013

Entre os dias 24 a 27 de junho de 2013, por determinacao contida na Portaria

012/2013 da Excelentissima Senhora Corregedora-Geral da Justica, Desembargadora

Nelma Branco Ferreira Perilo, comparecemos a Comarca de Caiaponia - GO, onde

realizamos uma correicao geral extraordinaria nas serventias judiciais, tendo a relatar o

seguinte:

Endereco do Forum : Avenida Manuel Dias Marques, n° 90 Setor Nova Caiaponia,

Caiaponia, GO CEP: 75.850-000

Telefone: (64) 3663 - 3036

Observacoes•

0 predio em que esta instalado o Forum e proprio e novo, tendo sido inaugurado

em 30/09/2009.

Notamos o zelo e o carinho que os servidores locais tem pelo Poder Judiciario local,

inclusive com a manutencao de jardim em que os proprios servidores, Promotora, Dra

Terezinha de Jesus Paula de Sousa e o Juiz, Dr. Tiago Soares, que compraram mudas que

levarn o nome de cada qual e todos ajudaram a plantar conforme constatamos em fotos que

foram enviadas para o Centro de Comunicacao do TJGO, via e-mail.

Ressaltamos. ainda. a dedicacao dos jardineiros, Sr. Luiz e Sr. Gilberto que sao
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contratados por firma terceirizada.

Pudemos observar que a Vara de Familia, Infancia e Juventude e 1 ° Civel esta em

situacao diferenciada das demais serventias, haja vista que trabalham apenas o Escrivao,

Sergio Luiz e a escrevente, Renata que demonstrou ser extremamente eficiente.

Possui apenas dois computadores, sendo que no crime, sao tres e nas Fazendas,

cinco. Em conversa com o dedicado e zeloso Assistente Juridico, Marcelo Jacinto

Barcellos, acerca desta realidade, ele nos mostrou alguns computadores que foram

trocados, e dentre eles, vislumbramos um mais novo e orientamos a instala-lo se estivesse

em condicao de uso, e, assim, comprovado seu estado regular, o computador ja foi

instalado na escrivania de Familia e esta em perfeito funcionamento.

0 Dr. Thiago, titular na Comarca de Jatai, responde por Caiaponia onde tem

expediente normal, toda terra-feira, e durante a Correicao na respectiva terra-feira

(25/06/2013), reuniu primeiramente conosco, onde foi estabelecida uma conversa aberta

entre o trabalho a ser desenvolvido e a ele ja repassamos algumas irregularidades

encontradas, que prontamente foram atendidas e come4aram a surtir efeito.

Ato subsequente, nos convidou para participarmos de uma reuniao com alguns

advogados e servidores, para o desiderato de dirimir algumas pendencias funcionais,

principalmente para discriminar as questoes afetas as realizacoes de audiencias as tergas-

feiras quando ele vem a Comarca.

Impende ressaltar que ficamos tocados com tamanha abertura e diligencia do Dr.

Thiago, inclusive para resolver dissonancia entre advogados e servidores.

Apos ouvir alguns advogados, o mui zeloso Magistrado franqueou a palavra ao

servidor para exercer o direito do contraditorio, o que foi prontamente feito e em seguida,

nos repassou a palavra, momento em que solicitarnos dos representes da OAB local que

tivessem mais atencao em nao manter os processos com carga alem do prazo, pratica

infelizmente tao usual, quando alguns advogados quiseram justificar-se o Presidente da

subsecao da OAB nos afirmou que vai reunir-se com todos os advogados para esclarecer

nossa solicitacao..
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Nao e demais considerar, ainda, que para otimizar o ser mister, o zeloso Juiz,

almoca no proprio gabinete, conforme pudemos presenciar.

SECRETARIA E DIRETORIA DO FORO

Juiz de Direito a Diretor do Foro

Dr. Thiago Soares Castelliano Lucena de Castro (Respondente atraves do Decreto

Judiciario n°

Secretaria do Juizo:

Aldenia Lima Silva (empresa terceirizada)

Sindicancias , Processos Administrativos e Procedimentos Administrativos

Atualmente , existem 7 (sete) procedimentos administrativos, citamos como

exemplo a comunicacao do Cartorio de Registro de Imoveis e Tabelionato 1° de Notas, que

o Cartorio de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Comarca de Senador Canedo/GO

encaminhou um instrumento publico de procuracao para averbacao , porem , alega ser

estranho que os dados mencionados na referida procuracao , nao sao inerentes do referido

cartorio de Caiaponia.

Outro exemplo sao dois procedimentos requerendo a nomeagdo de escrevente e

suboficial de serventias extrajudicial da Comarca.

Existe ainda na Comarca uma Representacao com pedido de providencias proposta

pelo Advogado LUIS HENRIQUE LOPES, OAB/GO 28.134 e Dr. MARCO ANTONIO

COLMATI LALO, OAB/SP 157. 895, em desfavor do Cartorio da 2' Vara Civel e Fazendas

Publica.

Alega o requerente a imparcialidade no atendimento aos Advogados militantes na

Comarca.
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Destaca que uma servidora mesmo estando de ferias proferiu juntada de

procuracoes do novo advogado nos autos em que o requerente atuava, em curtissimo

espaco de tempo, o que evidencia favorecimento do Advogado que se usurpou dos clientes

do requerente e a morosidade e omissao corn relacao aos procedimentos inerentes a ele.

Menciona 28 processos que demonstra o nexo de causalidade sobre o alegado.

Mencionamos alguns dentre os 28 Processos citados: 201003033045;

201003013095;200900657353.

Dentre os processos analisados o que nos chamou a atencao foi que no processo

201003013095 a serventia expediu alvara para levantamento de dinheiro no dia 18 de

janeiro de 2013, extratado para o Advogado Luiz Henrique Lopes no dia 23 de janeiro de

2013 e a publicacao do extrato se deu no dia 28 de janeiro de 2013, e ate a presente data

ele nao compareceu na serventia para retirar o alvara de seu interesse.

Andamento atual: 24 dos processos acima mencionados encontram-se conclusos

para analise do Magistrado sobre as alegacoes apresentadas na reclamacao.

Existe urna sindicancia na comarca, com o numero de protocolo 1663/2012. Tat

processo administrativo atualmente encontra-se paralisado. JA foi instruido e aguarda

decisao.

Dos Livros Obrigatorios

Na Diretoria do Foro, constatamos a regularidade dos livros obrigatorios exigidos

pela Consolidacao dos Atos Normativos da Corregedoria (art. 45, item 7).

Dentre eles, podemos citar o Livro de Controle de Materiais, o Livro de Registro

de Portarias (sistema de folhas soltas), o Livro de Registro de Compromisso de Posse e

Exercicio e o Livro de Carga. Nao constatamos irregularidades na Secretaria do Foro.
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PORTARIA DOS AUDITORIOS/PROTOCOLO JUDICIAL

Porteira : Maria do Carmo Veloso Peres.

Observacoes .: Visualizamos a o protocolo fechado durante o horario de almoco. E,

diante desta irregularidade, fomos informados que o Dr. Thiago Soares havia baixado a

Portaria n° 10/2012 (anexa) que estabeleceu "a jornada de trabalho dos Escrivaes,

Distribuidor, Contador, Protocolo, Porteiro dos auditorios, Depositario, etc, no periodo das

08:00 h as 18:00 h, com 02 horas de intervalos (entre 11:00 h e 13:00 h).

Aos demais servidores foi estabelecida jornada de sete horas ininterruptas, em

horarios alternados, sendo que em relacao ao Protocolo estabeleceu o revezamento entre

cinco escreventes no periodo de 11:00 h as 13:00 h. Pudemos presenciar durante o horario

de almoco o devido revezamento no Protocolo.

Nenhuma irregularidade encontrada, porquanto sao adotados os respectivos livros.

DISTRIBUIDORA, CONTADORA E PARTIDORA

Relacao de servidores

Contador: C leuvimar Selvo Peres.

No momento da inspecao nao havia processos para calculos.

Os livros de carga de processos as escrivanias e de Registro de Partilha nao estavarn

sendo utilizado pelo servidor, orientamos retornar o use dos mesmos, ja o de Guias e

utilizado devidamente.

Ele nos informou quanto a Portaria 30/2012 baixada pelo Juiz, nos casos das

certidoes isentas de pagamento.

C1r.; te, Goiania - GO - CC(' 74.120-020 - Fone: (62) 32"16 2662 / Fax: (62) 3216-2711 -
i



corregedoria
yeral da justiga
I(,} e ,i u? (:l f' goi ell S

PODER JUDICIARIO
Corregedoria-Gera) da Justiga
Assessoria de Orientacao e Correicao

OFICIAIS DE JUSTI(A E DEPOSITARIA PUBLICA

Oficiais de Justica : Adecimar Eugenio da Silva;
Jairo Dias Lima;

Depositaria Publica / Oficiala de Justica : Graziela Duarte Vilela Lima.

Observacoes .: Na Comarca existe uma sala diminuta onde esta instalado o

Deposito Publico, e a depositaria Graziela Duarte Vilela acumula a funcao de Oficiala. Ela

nos informou que existem inumeros bens moveis apreendidos , sendo veiculos de pequeno e

grande porte, como tratores, camionetes , lotes, casas, fazendas , etc, que estao ora na casa

dela, ora dos colegas Oficias, e no Batalhao da PM de Caiaponia e dos Distritos.

Corn relagdo aos bens apreendidos que estao em varios lugares, conversamos corn o

Dr. Thiago e sugerimos que fosse solicitado da Prefeitura local um espaco para reuni-los,

momento em que o mesmo nos afirmou que ja sabia da realidade e tomara as devidas

providencias.

A depositaria afirmou que penhorou uma fazenda de soja, no entanto nunca teve

acesso a soja em especie, assim como informou que possui a relacao de tudo que esta em

sua responsabilidade , quando verificamos , in loco, o livro de autos de penhora , arresto e

deposito , comprovando os bens depositados, sendo que nao possui o devido livro de

registro de bens depositados , razao porque orientamos a Depositaria a abrir o livro e nele

constar todos os bens apreendidos na Comarca de Caiaponia , cuja responsabilidade e

inerente ao cargo que ocupa , discriminando o n° do processo e nome da partes.

Com relacao aos mandados, nao detectamos nenhum com excesso de prazo.

Os oficiais de justica solicitaram que sejam baixadas portarias e/ou expedir officio

no intento de determinar ao Distribuidor que proceda a dilacao de prazo administrativa para

cumprimento dos mandados , assim como aos Cartorios de Registro de Imoveis para que

fornecam as respectivas certidoes num prazo mais exiguo , como AGENFA, DETRAN,

BANCOS, AGRODEFESA.
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Requereram, ainda, que seja liberado o acesso no SPG de consulta ao prazo de

vencimento de cumprimento de mandados, e, tambem repassada uma impressora, sendo

que a que possuem e de posse de um dos Oficiais e em precaria condigdo de uso.

ESCRIVANIA DAS FAZENDAS PUBLICAS E 2s CIVEL

A serventia esta composta dos seguintes servidores:

01- Marcelo Neris Vilela - Escrivao;

02 - Adenilson Neris Dourado - Escrevente

03 - Luceni Maria Costa Dourado - Escrevente

04 - Adao Nazir Martins Silva Filho - Escrevente

Estagiarios:

01 - Maria Eunice de Jesus Felizardo - Estagiaria do TJGO

02 - Everton Lima Silva - Estagiario sem remuneracao.

03 - Samira - Estagiaria sem remuneracao.

Observames:

Ressaltamos que as decisOes, despachos e sentengas sao lanrados no SDM, em

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

Observamos que praticam regularmente os ato ordinatorios, nos termos do

Provimento 05/2010, alem de utilizarem a Portaria 05/2013 baixada pelo Juiz com a

finalidade de uma melhor integracao das atividades-meio com as atividades-fim do

Judiciario.

Dos Livros

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

estatuido na Consolidarao e utiliza alguns dos livros obrigatorios. Os termos nao sao

,.. I I' q ndar; Sctor 0e ,le, Goiania - GO - CF.P 74.12(1-0211 - Fone: (62) 32 16-2662 / Pax: (62 ) 3216-2711 -

7



corregedoria
geral da justica
'•.)t^^ ?;}u:.3:!f j CAF,-:.^ Uo as

PODER JUDICIARIO
Corregedoria-Geral da Justiga
Assessoria de Orjentacao e Correicao

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 encademados ao completar 200 folhas.

Livro de Carga ao Advogado : Utiliza o sistema de folhas soltas. Cargas mais antigas:

PROCESSOS ADVOGADO

200905201064

200905209553

200502534430

Dr. Welter Ferreira Silva OAB/GO 10.222

Dr. Welter Ferreira Silva OAB/GO 10.222
Procurador do Municipio

Dr. Bertoldo Francisco de Abreu Junior
OAB/GO 20.767

COM CARGA DESDE:

01/02/2011 - OBS: Foi
expedida intimacao ao
Procurador do Municipio
em 20 de junho de 2013,
apos outras duas
tentativas de resgatar os
autos pelo Escrivao.

01/02/2011 - OBS: Foi
expedida intimacao ao
Procurador do Municipio
em 20 de junho de 2013,
apos outras duas
tentativas de resgatar os
autos pelo Escrivao.^

27/01/2012 - OBS: Foi
diligenciadopelo escrivao

Livro de Carga ao Ministerio Publico : E utilizado o sistema de folhas soltas. Cargas mais

antigas:

PROCESSOS

200903341411

201002306668

200904295383

201003684054

201004028460

201002227490

Nnww.tjko.jus.hr

CARGA DESDE:

04/03/2013 acao previdenciaria

04/03/2013 acao previdenciaria

04/03/2013 acao previdenciaria

07/03/2013 acao previdenciaria

08/03/2013 acao previdenciaria

08/03/2013 acao previdenciaria

andar, St. U ste, Goiania - GO -- CFI' 74 .120-t)21) - Fonc: ( 62) 3216-2648 ; Fax: (6 2) 3216-2662 -
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Livro de Registro de Termo de Audiencia : Nao tem sido utilizado, mas orientamos a

utiliza-lo.

Livro de Remessa ao Tribunal : Devidamente utilizado.

Livro de Carga ao Juiz: Nao tem sido utilizado, mas orientamos a utiliza-lo.

Das Juntadas

Documentos e peticoes para juntar sao em torno de 283 (duzentos e oitenta e tres),

sendo que estes documentos sao de processos que estao conclusos, com carga ao

procurador e remetidos ao TRF. Poucas juntadas sao de processor que encontram-se na

escrivania.

Dos Processos

Conforme Relatorio Inventario dos Processos junto ao SPG - Busca Avancada

atraves do Sistema Controle da Corregedoria Gera] da Justica do Estado de Goias, quando

do inicio da correicao, tramitavarn 3.657 (tres mil seiscentos e cinquenta e sete) processos

fisicos, e 55 (cinquenta e cinco) PROJUDI.

Processos em tramitacao, Fazendas Publicas:

Aguardando Provide"ncia da Escrivania : Apuramos 90 (noventa) processor nesta fase,

analisamos alguns sem movimentacao a mail tempo:

PROCESSOS DATA DA FASE

201200086346 16/08/2012

200302880857 03/09/2012

SITUAcAO

Carta Precatoria - Foi proferido despacho em
27/03/2012, determinando o cumprimento da
presente carta precatoria de citacao, penhora
ou arresto.

Execucao Fiscal - Foi proferido despacho as
fl. 45, e parcialmente cumprido as fl. 46 de
forma equivocada pelo escrevente Adao

RHJ lit '`^' 15t!, I I anLH r; Sctor (' te, Goiania - GO - C' Fr 74.120-020
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200302840235 21/09/2012
i
200905212279 18/02/2013

201300870103 20/03/2013
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Nazir Martins Silva Filho.

Execucao Fiscal - Foi proferida Decisao as
fls 118, determinando que seja via precatoria,
e existe nos autos um mandado de intimacao
expedido em 25 de marco de 2013, mandado
este expedido

Execucao Fiscal -

Execucao Fiscal -

Impugancao ao valor da causa

-Processos Aguardando Decurso de prazo - 154 (cento e cinquenta e quatro) processos

neste andamento, analisamos alguns sem movimentacao a mais tempo:

PROCESSOS NATUREZA

201003681616 Acao Civil Publica

200904885881 Execucao Fiscal

201103161614

201103655510

NESTA FASE DESDE:

01 /06/2011 - OBS: Processo esta tramitando
na Vara de Familia por ordem do Juiz.

19/01/2012 - OBS: Processo esta parado a
518 dias, sendo que o pedido de suspensao

do prazo foi para. 12 meses e deferido em 13
de janeiro de 2012, ou seja, ja transcorreu o

prazo em 5 meses.

Acao Previdenciaria 14/05/2012 - Aguardando julgameto do
agravo

Acao Previdenciaria 08/03/2012 - Aguardando julgameto do
agravo

-Processos Aguardando Publicagao de Edital - 8 (oito) processos neste andamento,

analisamos alguns sem movimentacao a mais tempo:

PROCESSOS

201102284631

200905210810

NATUREZA

Usucapiao

Execucao Fiscal

NESTA FASE DESDE:

21/12/2012 OBS : 0 processo esta parado a
181 dias aguardando a publicacao de Edital.

03/12/2012- Processo parado a 199 dias.
Orientamos fazer conclusao.

tit. l,U C11' :4.I20-020 - lone: (62) 3216-26.18 / Fax: (62 ) 3?I(^-^(,G? -
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200302770270

Execucao Fiscal

Anulacao de Ato 10/10/2012 - Processo parado a 253 dias.
Juridico Orientamos fazer a conclusao.

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

03/12/2012 - Processo parado a 199 dias.
Orientamos fazer conclusao.

-Processos Aguardando Publicagao de extrato - 182 (cento e oitenta e dois) processos

neste andamento, analisamos alguns sem movimentacao a mais tempo:

PROCESSOS NATUREZA NESTA FASE DESDE:

201003490470

201003957077

-Processos Aguardando Providencia da Parte - 64 (sessenta e quatro) processos neste

andamento, analisamos alguns sem movimentacao a mais tempo:

PROCESSOS NATUREZA 1 NESTA FASE DESDE:

200901513681 Acao previdenciaria J25/09/2012 - Aguardando a pane levantar

I alvara

200501621908 ACao previdenciaria ^ 25/09/2012 - Aguardando a parte levantar
alvara

Embargos de 123/10/2012 - Obs: 0 processo tem sentenca
Terceiros somente aguardando publicacao de extrato

para arquivar, pois nao houve recurso.

Execucao Fiscal 16/01/2013 - Obs: Existe uma Decisao
determinando penhora e avaliacao foi

extratado para pagar custas de locomocao e
aguarda o andamento aguardando publicarao

de extrato.

-Processos Aguardando Devolugao de mandado - 98 (noventa e oito) processos neste

andamento, analisamos alguns sem movimentacao a mais tempo:

PROCESSOS

9701657403

NATUREZA

Acao de Execucao

NESTA FASE DESDE:

1
26/08/2010 - Existe uma certidao da oficiala
de justica ad doe Marcia Septimio e em 2004
tem um despacho do Juiz Rui Carlos de

i Faria de 22 de agosto de 2004 certificando

I,, andar , Setor Okay , Goiania - GO - CE [' 74.1220-020 - Font: (62) 3216 2'b2 ( Fax: (tit) 3276-_"1111
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que o processo foi visto em correicao.

200302779552 Execuacao Fiscal 08/09/2010 - Existe um despacho do Juiz
Rui Carlos de Faria de 22 de agosto de 2004
certificando que o processo foi visto em

l correicao

-Processos Aguardando resposta de solicitacao - 18 (dezoito) processos neste

andamento, analisamos alguns sem movimentacao a mais tempo:

PROCESSOS

200904581769

NATUREZA

Revisional

NESTA FASE DESDE:

26/01/2012 - Aguardando resposta de oficio
encaminhado ao Detran

200803369217 Carta Precatoria 13/03/2012

-Processos Aguardando citacao /intimagao via postal - 65 (sessenta e cinco) processos

neste andamento, analisamos alguns sem movimentacao a mais tempo:

PROCESSOS NATUREZA NESTA FASE DESDE:

201104854966 Cobranca 29/03/2012 - Oficio encaminhado ao
Gerente da Seguradora Lider dos Consorcios
de Seguro DPVAT

200904634528 Carta Precatoria 05/10/2010 - Oficio encaminhado a
Comarca de Direito de Firminopolis.

Exitem 83 processos remetidos ao Tribunal Regional Federal sendo o mais antigo com

2.255 dias nesta condieao.

ESCRIVANIA DO CRIME

Eseriva : Vania Dias Lima Andrade;

Cedidapela Prefeitura : Maisa Dias LimaAssis;

Ku.) i+I. \ 1 -10, 1 i" andar, St. O stagy, Goiania - GO - CFI' 74.120-0'20 -- Pone (62) 3216- 2648 / Fax: (62) 3216-2662 -
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Escrevente : Adao Nazir Martins Silva (apenas no periodo matutino, sendo lotado na

Serventia das Fazendas Publicas, onde trabalha a tarde);

Observacoes•

Segundo constatamos no Sistema Controle, tramitam 577 processos nesta serventia.

Trabalham a Escriva, Vania, Maiza Dias que e cedida pela Prefeitura e o escrevente,

Adao Nazir que no periodo matutino permanece nesta escrivania, para treinamento no

Execpen e outras atividades, conforme pudemos detectar durante a Correicao. No entanto,

conforme nos informou a Escriva, esta lotado na serventia da Fazenda Publica e trabalha Id

no turno vespertino.

Na escrivania existe um cofre blindado onde constam diversos envelopes com

numerarios apreendidos, assim como cinco armas de fogo (revolver) e atras de uma

prateleira, cinco espingardas que nao cabem no cofre (todos os bens apreendidos estao

devidamente etiquetados e relacionados em livro proprio da serventia do crime).

Perguntamos o motivo pelo qual os numerarios nao foram depositados, quando a

escriva nos falou que e porque os acusados nao possuem CPF.

Entao, a orientamos a proceder o deposito na conta do Fundo Especial criado pela

Lei n° 12.832/1996, conforme preconiza o art. 331 A, da CAN.

Dos Livros

Dentre os livros ainda exigidos pela CAN, observamos que no Livro de "Carga aos

Advogados", nao existe nenhuma carga em aberto com excesso de prazo, conforme ja

haviamos verificado no sistema Controle.

"Com carga ao MP", no sistema Controle constam 15 (quinze) processos com carga

em aberto ha mais de 30 ( trinta) dias. Abaixo discriminamos as mais antigas:

PROTOCOLO NATUREZA COM CARGA DESDE:

201300742873 Alvara Judicial 15/03/2013. (97 dias)

201201858482 Representacao Criminal 1 15/03/2013. (97 dias)

I^' V' 1i;. 1 i" andar , Se(or ( a^^(i^, c ; c,i<ulia - GO -- C'FA' 74. 120-(12(1 ..._ Fone : (62) 3216 -2662 / Fax : (62) 3216-2711 -

13
W %V w. tjko .j u s.b rr



RMR corregedoria
geral da justira

201301036875

201200351937

200701247864

Alvara Judicial

Flagrante/inquerito

ACao Penal

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

03/04/2013. (78 dias)

09/04/2013. (72 dias)

14/05/2013. (37 dias). Obs.: Sao mais dez

processos corn este prazo.

E, conferindo no respectivo livro de "carga ao MP", comprovamos a mesma

realidade, quando sugerimos que fosse cobrada a devida devolucao dos processos.

0 livro de registro de "Termos de Audiencias", nao e utilizado. Entao, orientamos a

diligente escriva a adota-lo, consoante prescreve a CAN, em seu art. 45, inciso 2, alinea

:Im".

Os "Processos Remetidos ao Tribunal de Justica", nao estao em livro proprio. In

loco, notamos que no mesmo livro n° 4, tambem constam os Oficios expedidos,

correspondencias remetidas, Cartas Precatorias devolvidas.

O livro de selos permanece guardado em gaveta trancada e estao devidamente

protegidos.

Dos Processos

Consultamos o Sistema Controle, e apos relatorio dos processos mail antigos em

cada fase, analisamos fisicamente os feitos e destacamos os seguintes mais antigos,

aguardando providencia da escrivania:

PROTOCOLO NATUREZA PARALISADO DESDE--- - -- ----
201200778710 Carta Precatoria Criminal 05/07/2012. 350 dias. A diligente escriva consultou

no SPG e verificou que foi devolvida sem baixa

200802304880 IExecucao Penal

200802663529 Acao Penal

1201103549583 Flagrante/inquerito

201203176842 1Execucao Penal

1201300978370 1Execucao Penal

,, l Sly , I

%% ^N mtjgO.jLN hr

05/07/2012. 350 dias. Resolvido

10/10/2012. 253 dias. Resolvido

05/03/2013. 107 dial. Resolvido

06/03/2013. 106 dias. Resolvido

25/03/2013. 87 dias. Resolvido
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Novamente pesquisando no Sistema Controle, deparamo-nos com varios processos

no aguardo do inquerito. Uns corn 736 dias, 710, 658, 646, 450, 448, 436, 403, 402, 373,

291, 282, 267, 261, 239 e 203. Diante desta realidade, sugerimos a diligente Escriva que

proceda a devida cobranca e ela prontamente nos afirmou que vai expedir oficios para este

desiderato.

Documentos e peticoes para juntar sao apenas aqueles relativos aos processor que

estao fora da serventia.

As demais Eases estao regulares.

Ressaltamos que as decisoes, despachos e sentencas silo lancados no SDM, em

conformidade coin o disposto no artigo 148-b da CAN, assim como observamos que

praticarn os atos ordinatorios descritos no Provimento 05/2010 da CGJ.

Os mandados de prisao estao sendo regularmente encaminhados para a Delegacia

de Caiaponia, imediato a assinatura do nobre Juiz.

Da Liquidacao das Penas

Os processos em fase de Execucao Penal de reus presos sao onze, os de regime

semiaberto dez e aberto dez, sendo a zelosa escriva, Vania, que faz os calculos no Execpen,

estando em trein4mento, o escrevente, Adao Nazir.

Do Alvara de Soltura

A Comarca adota a resolucao 108 do CNJ, informando inclusive que e cumprido o

Alvara de Soltura na mesma hora pelo oficial de justira.

Dos Reus Presos

0 controle de reus presos e feito no Computador, constando a relacao do nome, o

protocolo e o andamento dos processos. Entao, orientamos a nobilissima escriva, a tambem

constar a tipifcagdo do crime e a condenacao do reeducando, se houver.

fZua lU ^ i iii, I I" ,incrzir , Srlur C?etili', l,^^; iiio l:O (1J 74.1"_'(I-(1'_>f) Fungi: ( 62) 321(, -2662 2) 1'_lt^- I1 -
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Atualmente, existern 20 (vinte) presos provisorios, sendo 11 (onze) condenados no

regime fechado, 09 (nove) no semiaberto.

A nobre escriva, Vania, demonstrou grande zelo com os processos e me repassou

uma lista completa com a relacao dos presos provisorios.

Conforme dantes informado, sao 20 (vinte) presos provisorios , abaixo

discriminados:

PROTOCOLO ACUSADO

201200837465 Luiz Ricardo dos Santos

201300008843 TLucasValadares da Silva

201300008843 Eduardo Oliveira Santos

201300008843 Libertino Fernandes

FASE ATUAL

Com carga ao Advogado

Cls.

Cls.

Cls.

201300203670 Michel Rosa da Cruz Aguardando transito

201300777596 Joao Pereira de Souza Cis para sentenca

201300777596 Elza Feitosa da Silva Cis para sentenca

201301060385 Rosangela da Silva

201301250192 Joao Paulo Jose de Almeida

Cls.

Cls.

201301437047 Sand Maquele Ferreira JVista ao MP

201301437047 Glenio Ferreira Borges Vista ao MP

201301460367 Joao da Luz Rodrigues Vista ao MP

201301487737 Felipe Ferreira da Costa Aguardando devolucao de mandado

201301563611 Aparecido Marcillio Ag.resposta de solicitacao de Sao Paulo

201301661338 Marcos Costa Santos Ag.decurso de prazo de citacao

201301886844 Rafael Mario H. S. Paes Cls.

201302199395 Cristian Ferreira Silva CIS.

201302199395 Edivaldo Barbosa Matos Cls.

201302199395 Davi da Silva Oliveira Cls.

201300752020 Sergio Reis de O. Silva Vista ao MP

Rua li). A' 1550, 11 " andar, St. (kstr, Goiania - GO - (=F1' 74 .120-020 - Fone: (tit) 3216-2648 I Fax: (G_') 3216-2662 -
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Dos Presos de outra Comarca

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

Existern dois presos do regime fechado cumprindo pena nesta Comarca, quais

sejam: Rogerio Adriano Marcona (201200972150 - Comarca de Catanduva- SP e Urley

Batista da Costa (200600382413- Comarca de Jatai - Obs.: atualmente, havia fugido da

Cadeia local e foi detido em Jatai, estando no aguardo do recambiamento- Processo cls.)

ESCRIVANIA DE FAMILIA, SUCESSOES, INFANCIA E JUVENTUDE E P

CIVEL

Escriva : Sergio Luiz Gouveia de Almeida

Escrevente : Renata Lamonier Oliveira

Dos livros

Livro de carga aos Advogados : A serventia possui o livro obrigatorio, porem o

mesmo se encontra irregular, pois embora esteja no sistema de folhas soltas e em pasta tipo

AZ, nao possui o termo de abertura e rubrica em suas respectivas folhas. Corn relacao aos

advogados particulares, localizamos algumas cargas em aberto corn prazos extrapolados.

Questionada sobre tat irregularidade, o Escrivao nos informou que ja enviou os

respectivos oficios aos advogados para devolucao dos autos, no entanto, nao obteve

resposta. Oportunamente, orientamos a expedicao de novos oficios pars devolucao e

consequente prosseguimento das demandas. A titulo de exemplificacao vejamos as 09

(nove) cargas em aberto mais antigas:

200900805700 - Com carga ao advogado a mais de 825 dias. Processo entregue no dia

18/03/2011.

Iluo 10, V I;iO, 11' andar, Svtor O' e, GniSnia (:(I) -- (A: ' 74.120-02(1
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Natureza: Execucao Pensao Alimenticia

Autor: Caio Henrique Pires da Silva

Requerido: Valdir Sirlei da Silva

Advogado: Adevaldo Machado Vilela OAB: 8139-GO

End: Avenida Lindolfo Alves no 138 Setor Central. Caiaponia-GO Fone: (064) 3663-1050

200700820293 - Com carga ao advogado a mais de 825 dias.

Processo entregue no dia 18/03/2011.

Natureza: Execucao Pensao Alimenticia

Autor: Bruna Santos da Silva

Requerido: Marcelo Florencio da Silva

Advogado: Adevaldo Machado Vilela OAB: 8139-GO

End: Avenida Lindolfo Alves no 138 Setor Central. Caiaponia-GO

200700777088 - Com carga ao advogado a mais de 822 dias.

Processo entregue no dia 21/03/11.

Natureza: Execucao Pensao Alimenticia

Autor: Higor Ferreira de Souza e outros

Requerido: Wagner Rena de Souza

Advogado: Adevaldo Machado Vilela OAB: 8139-GO

End: Avenida Lindolfo Alves no 138 Setor Central. Caiaponia-GO

200701944620 - Com carga ao advogado a mais de 644 dias.

Processo entregue no dia 15/09/11.

Natureza: Investigacao de Paternidade

Autor: Ana Cristina da Silva

Requerido: Adilson Batista de Oliveira

Advogado: Adevaldo Machado Vilela OAB: 8139-GO

Fone: (064) 3663-1050

Fone: (064) 3663-1050

11 ,indar, 5t. Ot stc, Goiania - GO -- (TI I' 74.120-020 - Func : (62) 3216-2n48 j Fas
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End: Avenida Lindolfo Alves n° 138 Setor Central. Caiaponia-GO Fone: (064) 3663-1050

200800095043 - Com carga ao advogado a mais de 238 dias.

Processo entregue no dia 25/10/12.

Natureza: Alvara Judicial

Autor: Maria Fernanda dos Santos Roque

Advogado: Adevaldo Machado Vilela OAB: 8139-GO

End: Avenida Lindolfo Alves n° 138 Setor Central. Caiaponia-GO Fone: (064) 3663-1050

200804659502 - Com carga ao advogado a mais de 141 dias.

Processo entregue no dia 30/01/12.

Natureza: Revisional

Autor: Ana Maria Rodrigues Neves

Requerido: Banco Itau S/A

Advogado: Eduardo Talvani de Lima Couto OAB: 7909-GO

End: Av. Araguaia Qd. 10 Lt 06 N° 480 Centro Caiaponia - Go

201004144649 - Com carga ao advogado a mais de 135 dias. Processo entregue no dia

05/02/13.

Natureza : Revisional

Autor; Nadia Paula Pereira Rosa Santos

Requerido : Banco Finasa S/A

Advogado: Rayner Carvalho Medeiros OAB: 28336 GO

Endereco: Av Lindolfo Alves Dias S/N Centro. Caiaponia-GO

201105066384 - Com carga ao advogado a mais de 114 dias.

Processo entregue no dia 26/02/13.

Natureza: Inventario

(El' 7}.11_ ( 1-020 . Font,: ( h2) ;,216- 2662 / i i' (,2 ) ,216-_711 -
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Autor: Leilimar Moraes dos Santos e outros

Advogado: Alivar Marques da Silva OAB: 9734/GO

Endereco: Avenida Americo Fernandes n° 248 Setor Central. Caiaponia-GO

Fone: (064) 3663.1250.

2012039 14967 - Com carga ao advogado a mais de 105 dias.

Processo entregue no dia 07/03/13.

Natureza: Divorcio Litigioso

Autor: Valdelice Maria Rodrigues Galvao

Requerido: Fabio Lopes Galvao

Advogado: Alivar Marques da Silva OAB: 9734/GO

Endereco: Avenida Americo Fernandes n° 248 Setor Central. Caiaponia-GO

Fone: (064) 3663.1250.

Insta consignar que existem varias cargas em aberto alem do prazo legal, mais

especificadamente 31 (trinta e uma). Continua relacao de processos com carga ao advogado

a mais de 15 dias.

Processos Data Fase Natureza Dias
parados

201 202 1 746 1 7' 18/03/13 Corn Carga ao Advogado Re-vision-al---
94

2013002999961.22/04/13 Com Carga ao Advogado Prestacao de Contas 59
201104780164 23/04/13- Com Carb7a ao Advo adoL_ --_ _ b Revisional 58
201200054027 23/04/13 Corn Carga ao Advogado Revisional 58
201200054258 23/04/13 Com Carga ao Advogado Revisional 58
201003960710 02/05/13 Com Carga ao Advogado Revisional 49
200902696852 02/05/13 Com Carga ao Advogado Revisional 49
201003946938 02/05/13 Corn Carga ao Advogado Revisional 49
200902045177 09/05/1 Com Carga ao Advog ado Consignatoria 42

201101474968 10/05/13 Corn Carga ao Advogado Guards e
41

- ^- Responsabilida

VW.ti9O.ius.br
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201204284240 10/05/13 Com Carga ao Advogado
Guarda e

Responsabilida
41

200903674550 10/05/13 Com Carga ao Advogado
Guarda e

Responsabilida
41

Guarda e
201102496817 10/05/13 Com Car a ao Advo ado 41g g

Responsabilida

Livro de carga ao Ministerio Publico : 0 Livro de carga ao Ministerio Publico esta

junto com o livro de Carga ao Advogado, nao possuindo Termo de Abertura e nem folhas

rubricadas. Atualmente nao possui nenhum processo com carga ao Ministerio Publico.

Livro de carga ao Juiz : atualmente o controle e feito pelo SPG, nao necessitando

de livro especifico.

Nao possui livro de controle de audiencias.

Livro de Selos: Escrituracao Regular.

Dos Processos

Processos em tramitacao : 1707 (mil setecentos e sete )

Esse dado estatistico foi obtido mediante relatorio do "Inventario dos Processos -

Busca Avancada" fornecido por meio do Sistema Controle da Corregedoria-Geral da

Justica do Estado, de Goias.

PROJUDI possui 38 processos em andamento.

Verificamos que as diretrizes do programa Atualizar estao sendo corretamente

aplicadas na serventia.

Encontramos total de 123 (cento e vinte e tres) peticoes interlocutorias, com datas

recentes para serem juntadas.

Em conversa informal com o escrivao, foi relatado que em todas as demandas que

envolvem cargas em aberto alem-do prazo, e cornum proceder a cobranca para devolucao e,

^<u-a ^. :!. I I'' ,ind ir.. Sct^^r C?^^,f^ (n fmia (,l) 1 1-4.120 -U_O one: (n2) Fw:. w 2 ) ,
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caso nao ocorra, orientamos que sempre seja procedida a reiteracao ou entao seja solicitada

a busca e apreensao dos autos pela autoridade judiciaria competente.

Com relacao ao Pai Presente, a escrevente Renata nos informou que nunca foi

repassado nada a escrivania. Que nao tem nenhum conhecimento sobre o assunto, a nao ser

alguns panfletos que estao no balcao.

Ha dois menores internados em Goiania.

Ha processor de adocao, nos quail encontramos algumas irregularidades.

Processo 200704300251 - em decisao de fl. 28, na data do dia 21 de junho de 2012,

o Juiz de Direito determina "expedicao de officio ao Conselho Tutelar para realiza4ao de

escudo social na casa dos requerentes, a frm de demonstrar que o lar e o comportamento

destes sao recomendaveis para a ado4ao do adolescente Wanderson de Sousa Santos.

Decorrido o prazo de-se vista ao Ministerio Publico. "

Denota-se nos autos, que ate a presente data nao foi expedido officio ao Conselho

"Tutelar.

Processo 200302813297 - em despacho de fl. 22, na data do dia 12 de maio de

2012, o Juiz de Direito determina - que se proceda o estudo social e logo apps, ouvir o

Ministerio Publico ".

Ve-se nos autos as fls. 23 que na data do dia 17 de outubro de 2012, ou seja,

depois de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses a que foi expedido o Mandado de Avaliarao

Social, e ate a presente data o mandado nao foi devolvido aos autos.

Processos Aguardando Providencia da Escrivania - Conforme relatorio do

"Inventario dos Processos - Busca Avancada" fornecido por meio do Sistema Controle da

Corregedoria-Geral da Justica do Estado de Goias, existem 213 (duzentos e treze)

processor com prazos extrapolados.

Segue abaixo relacao de 13 (treze) processor com prazos demasiadamente

extrapolados, acima de 200 (duzentos) dias.

IZi.ia 'W SE. 11" ,indir, tit. O' tc, Goiania - GO - C.FI' 74.120-02 0 - Fonc: (62) 3276-2648 / Fax: (62) 321 6-2662 -
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Aguardando Providencia da Escrivania:

Processo Data Natureza Observacao
l

Dias

em

atraso

9801976349 23/04/10 Execucao No localizado 1154

200302776669 30/08/10
Execucao Pensao

Alimenticia
Nao localizado 1025

W00302g4148W
Execucao Pensao

30/08/10
Alimenticia

Nao localizado 1025

201101740323 13/05/11 Carta Precatoria No localizado 769

200302819732 25/07/12
Execucao
Sentenca

Nao localizado 330

Busca e Juiz decide a fl. 33 em 09/03/12 que
Apreensao este processo seja apensado ao de n°

201104159974 04/10/12 201101807754 da 11° Vara civel da 259
Comarca de Goiania. Ate a presente
data, nada foi feito pela escrivania.

Execucao de

Decisao do juiz de fl. 42 em
24/07/ 12 determinando a eitacao do
!requerido. Mandado de citacao

201104275117 04/10/12 Pensao ,emitido em 02/08/12. 0 requeridol 259
Alimenticia em 20/11/12 cumpriu o determinado.i,

Ate a presente data os autos nao
foram andamentados.

Despacho a fl. 74. em 29/08/12
determinando a manifestacao da

200902800536 04/10/12
Exibicao de

Documentos
parte autora sobre contestacao. A fl.
76 a parte autora manifestou em

259

31 /08/ 12 e ate a presente data nao
houve providencia pela escrivania.

Despacho Juiz a if 37 no dia
200903007678 05/10/12 Busca e Apreensao 05/06/12 para oficiar orgaos no item 258

2def1.35eoDetran

Despacho Juiz a fl. 33 no dia
201001691592 05/10/12 Busca e Apreensao 06/09/12 para oficiar orgaos 258

relacionados e o Detran

201102608437 05/10/12 Declaratoria Despacho Juiz a fl. 106 no dia 258
03/09/12 para oficiar Secretaria da

1' indor,. Sctor (.(+iania - GO - CEP 74.120-020 - Fone: ((2) 3216-2662 / Fax: (62 ) 1,216-2711 -
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Fazenda Publica de Doverlandia e o
Prefeito Municipal.

Decisao de fls. 456 em 13/04/12,
determinando a remessa dos autos 220

para a Justica Federal

0 MM Juiz no dia 06/09/12 a fl. 32,
determina a nomeacao de perito para
atender parecer do MP de fls. 31. Ate 220

o presente momento nao foi
nomeado.

Mediante relatorio, constam 131 (cento e trinta e um) processos com prazo acima de

100 (cern) dias, 51( cinquenta e um) processos com prazo extrapolado acima de 50

(cinquenta) dias e 17 (dezessete) processos com prazo acima de 27 (vinte e sete) dias.

Processos Aguardando Devolugao de Mandado - Mediante relatorio do

" lnventario dos Processos - Busca Avancada" fornecido por meio do Sistema Controle da

Corregedoria-Geral da Justica do Estado de Goias, existern 54 (cinquenta e quatro)

processos com prazos extrapolados.

Segue abaixo relacao de 08 (oito) processos com prazos demasiadamente

extrapolados, acima de 300 (trezentos) dias.

Aguardando Devolucao de Mandado:

Processo Data Natureza Observagao Dias
em

atraso

9701667301 02/12/10 Indenizacao No localizado 932

200803883280 12/04/11
Guarda

Edital de Citacao 801
Responsab

201001089256 20/06/11 Guarda Mandado devolvido desde 26/05/11 732
Responsab a fl.16v. Em 17/06/11, advogado

requer a intimacao pessoal do
requerente. Ate a presente data a
escrivania nao movimentou processo
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20110475

20000346

20120249

20120232

20120232
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para o gabinete do Juiz.

Guarda Mandado de Avaliacao Social
6930 16/12/11 Responsab emitido dia 13/12/11 a fl. 14 e nao 553

foi devolvido.

5068 20/06/12 Guarda Nao localizado 366
__ _ _ _ __ Responsab

Guarda Mandado de Avaliacao Social
4140 30/07/12 !emitido dia 30/07/12, cumprido, mas 326Responsab

no sistema nao foi andamentado

6921 30/07/12 Guarda Nao localizado 326
Responsab

9491 02/08/12 Guarda Nao localizado 323
Responsab

Conforme relatorio, constarn 07 (sete) processos com prazo acima de 200

(duzentos) dias, 11 (onze) processor acima de 100 (cem) dias , 15 (quinze) processos acima

de 30 (trinta) dias e 13 (treze) processos acima de 17 (dezessete) dias.

Processos Aguardando Resposta de Solicitagao - Nesta fase ha 26 (vinte e seis)

processor com prazos extrapolados. Segue relacao de 04 (quatro) processos com mais de

300 (trezentos) dias acima do prazo legal.

Aguardando Resposta de Solicitacao:

Processo Data

200903496008 04/07/11

Natureza

Precatoria

Sefrn ()e>I,e. (;ni3nia ( A )

Observacao

Em 28/04/10 oficio de Ipora a fl. 24
solicitando informacoes sobre
andamento de carta precatoriai
p/cumprimento de medida so'cio
educativa. Em 23/11/12 a fl. 35, ofIcio
informando que ainda nao foi enviado a
este juizo, relatorio do Conselho Tutelar],
sobre cumprimento de medida.

CE`.I' 74. 120-020 - Four: (62) 3216-2662

Dias

em

atras

0

718
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200903717438

200802161183

201102541421

29/08/11

28/02/12

Inquerito

Divorcio

14/08/121 Dissolucao
Uniao Estavel

Natureza

Consta ainda no relatorio de Inventario dos Processos, 06 (seis) processos com mail

de 200 (duzentos) dias, 11(onze) processos com mais de 100 (cem) dias e 05 (cinco)

processos com mais de 15 (quinze) dias.

Processos Aguardando Decurso de Prazo - Detectamos no relatorio do

"Inventario dos Processos", existem 36 (trinta a seis) processos com prazos extrapolados

acima de 250 (duzentos e cinquenta dias). Sao eles:

Aguardando Decurso de prazo:

Processo

201002734821

201003489758

201201852468

200903088554

Data

07/10/10

16/05/12

05/09/12

05/10/12

Rua 10, N" 1,30, 11" a n d a r, ',t

PODER JUDICIARIO
Corregedoria-Geral da Justica
Assessoria de Orientacao e Correicao

Audiencia realizada dia 09 /08/11 a fl.
32. Oficiar o Municipio de Palestina
para informar sobre o deposito
determinado em audiencia pelo Juiz

Aguardando resposta do Incra desde
09/03/12

Aguardando resposta Banco do Brasil
desde 28/11/12. OAR foi juntado aos

autos no dia 14/01/13 fl. 33v.

Observacao

T-Dias
em

atras
0

662

479

311

,O MM Juiz em audiencia dia
06/10/10 a fl. 26 deferiu pedido de
advogado da parte autora para no

Alimentos prazo de 15 dias informar o novo
endereco da requerente, sob pena de
extincao. Escoado o prazo, sem
manifestacao, a conclusao.

Execucao

Revisional
Agravo de Instrumento de
1113/ 116 na data 07/08/12

988

401

fls. 289

Revisional Decisao de fl. 100 na data 20/09/12, 259

Otstc, Goiania - GO -- CFI' 71.120 -020 - Pone: (62) 3276 - 2c>48 / Pax: (62) 3216-2662 -
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recebendo o recurso apelatorio e
pede vista ao recorrido para
apresentar contra-razoes no prazo de
15 dias

200501615894 05/10/12

Decisao as fls. 39/40 na datal
20/09/12 para nomear medico perito

Levantamento de I,para proceder exame na pessoa do
Interdi^ao interditando, apos a apresentacao de

quesitos por parte da requerente.

259

Consta ainda no relatorio 03 (tres) processos acima de 200 (duzentos dias), 09

(nove) processor acima de 100 (cem) digs, 06 (seis) processos acima de 70 (setenta) dias e

13 (treze) processos acima de 15 (quinze) dias.

Processos Aguardando Devolucao de Precatoria - Conforme relatorio do

"lnventario de Processor'", constam 10 (dez) processor corn prazo demasiadamente

extrapolados acima de 400 (quatrocentos) dias. Sao eles:

Aguardando Devolucao de Precatoria

Processo Data Natureza Observacao

Guarda e
Responsabilidade

201002369198 30/11/10

20100370178F 14/12/10

Execucao Pensao
Alimenticia

Dias

em

atras

0

934

920

20070385913 IL27/04/11 Execucao Pensao 1Decisao de fls 39/40 em 12/04/11 786

«^vw.lik,u.jus.br

xiar. S(-tor Oc,tc, Goruaiu - GO - CFl' 74.120-020 - I unc: (02) 3216-2(,O2 / Fax: (t)2) 1216-2_711
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Precatoria de Avaliacao social
emitida no dia 10/11/10 para Jatai na
residencia da requerente e ate o
presente momento nao foi devolvida.
A fl. 17 tern certificacao mas no
assinada pelo escrivao.

Decisao de fls. 28 em 20/10/10
determinando a citacao executado
pagamento de pensao. Precatoria
expedida em 21/10/10 e AR juntado
aos autos em 06/09/12. Nenhuma
providencia tomada pela escrivania.
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200804728229

201103242088

PODER JUDICIARIO
Corregedoria-Gera) da Justica
Assessoria de Orientacao e Correicao

determinando a prisao do executadol
atraves de Carta precatoria, sendo que
!foi expedida a Carta em 27/04/11

Alimenticia Imas sem o mandado de prisao. 0 AR

29/11/11 Execucao Pensao
Alimenticia

27/01/12

201001119082 06/03/12

201103771650 12/03/12

Busca e Apreensao
de menor

foi juntado aos autos no dia 02/06/11
e nenhuma providencia foi tomada
pela escrivania.

Decisao de fls. 34/36 em 17/10/11
determinando a prisao do executado'
atraves de Carta precatoria , sendo queI
foi expedida a Carta em 29/11/11, 570
mas sem o mandado de prisao, e ate'
o momento nenhuma providencia foi
tomada pela escrivania.

Processo protocolado Como Busca e
Apreensao Menor. Despacho de fl.
62 em 10/11/11 determinando
mandado de busca e apreensao de l 511
VEICULO . Precatoria expedida em
26/01/12 mas nao devolvida aos
autos.

Decisao de fl. 32 em 02/03/11,
Execu4do Pensao determinando a prisao do executado. 472

Alimenticia 'Precatoria expedida em 02/03/12 e,
ate a presente data nao foi devolvido.

DecisAo de fl. 18 para citacao
Irequerido. Precatoria expedida em

Retificacao 12/03/12 e ate a presente data nao foil 466
devolvida e nenhuma providencia da
^escri.vania _

201201018891 25/04/12
Execucao de

Pensao Alimenticia

201104852726 11/05/12 Arresto

Decisao de fl. 13 em 23/04/12 pars
eitacao executado. Precattoria,
expedida em 24/04/12. Ate a presente 422
data nao foi devolvido aos autos e,
nenhuma providencia tomada pela'
escrivania.

Decisao de fls. 22/23 em 17/01/12 406
determinando citacao da parte

II° of aar. `It. Orstc, C;6511i,i - GO - ('FO 74.120-020 - Func: (62) 3216-2648 / Fax: (62 ) 3216-2662 -
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requerida. Precatoria expedida em
26/04/12 e ate a presente data nao foi
devolvida e nenhuma providencia da
escrivania.

201000185308 11/05/12

determin ndo pr saoS do e ec/u 0tado.
Precatoria expedida em 06/04/11 sem^

Execucao de o mandado de prisao . Precatoria 406

Pensao Alimenticialdevolvida e expedida novamente com1
Imandado de prisao em 25/04/12 e ate
la presente data nao foi devolvida e
^nenhuma providencia pela escrivani^.L

Condicoes Materials da Serventia

A escrivania conta com equipamentos modernos para consecucao dos trabalhos. E

bem organizada e, aparentemente, possui armarios suficientes para acomodacao de todo

acervo processual.

Verificamos a existencia de dois computadores interligados ao SPG - Sistema de

Primeiro Grau e uma impressora.

ESCRIVANIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

Escreventes : Jefferson Gabriel Souza Franco;

Joao Sobrinho Oliveira Junior:

Estagiaria : Roberta Carvalho Rodrigues;

Este juizado especial civel e criminal no e criado por lei. Entrementes, foi

instalado no intento de organizar os processos afetos ao juizado, sendo que trabalham dois

escreventes.

Fisicos sao 437 feitos, consoante constatamos no Sistema Controle da CGJ.

E, no Projudi, detectamos 207 processos no civel e 188 no criminal.

KuX' x7, I .un^iau, Setui (A'•(e. C;<,iitnia - CC) ('G.[' i.L"0-020 - Fungi : ((i2) 3216 '662 / Fay: (62) 32_16-'_'I I
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Dos Livros

Com relacao aos processos fisicos, observando os livros ainda adotados, o de carga

aos advogados e misto com o MP, pudemos observar que em todas as cargas em aberto aos

advogados, nesta semana de correiCao os servidores ja expediram officio aos respectivos

advogados solicitando a devolucao de todos os processos. Orientamos a adotar o livro de

carga do MP separado do livro dos advogados

Com relacao as cargas ao MP, no sistema controle nao ha nenhuma aberta e nem no

respectivo livro.

No que tange ao livro de carga ao Juiz, nao 6 mais utilizado por orientagdo erronea

do grupo Atualizar que afronta o art. 37, alinea "D" da CAN.

E, o livro de registro de termos de audiencia, nunca fora utilizado no juizado (art.

37, alinea "B" da CAN). Entao, orientamos o escrevente, Jefferson que abriu os livros

faltantes em nossa presenca.

Dos Processos

Consultando o sistema controle, detectamos varios processos com prazo

extrapolado, mas consultando no SPG, vislumbramos uma realidade diferente, razao

porque manuseando fisicamente, pudemos constatar as seguintes fases ainda em atraso:

PROTOCOLO FATUREZA PARALISADO DESDE:

200800031061 4Execucao 07/05/2013. Obs.: Fase aguardando manifestacao

200502139638 Cobranra 14/03/2013 . Obs.: Fase aguardando manifestacao

200703569338 Cobranca 14/03/2013. Obs.: Fase aguardando manifestacao

200501915057 Cobranca 07/05/2013. Obs.: Fase aguardando manifestacao

200601783381 Cobranca 22/11/2012. Obs.: Fase aguardando manifestacao

201001729212 Execucao 22/11/2012. Obs.: Fase aguardando manifesta4do

Kin 10. N" 130. IV andar, St. O,rste, Goiania - GO -- CEI' 74.120-020 - Eons: (ii2) 3216-2n48 / Fax: (62) 3216-2662 -
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200902727952 Restit.de coisas 22/11/2012. Obs.: Aguardando manifestaqdo

200502251551 j Execu^ao 14/03/2013. Obs.: Fuse aguardando mani esta^ao

200502399559 1 TCO 14/03/2013. Obs.: Fuse aguardando manifestaqdo

201300582183 1 Carta Precatoria 114/03. 2013. Obs.: Fase aguardando baixa para devolucao

200704902952 I Execucao 122/11/2012. Obs.: Fuse aguardando manifestayao

200700449846 Exec uqao 07/05/2012. Obs.: Fase aguardando manifestacao

200700531127 I

-
Execurao 1 14/03/2013. Obs.: Fase aguardando manifestarao-

200803003190 Execugao 07/05/2013. Obs.: Fuse aguardando manifesta^do

009978 aoIndeniza J19/03/2013. Obs : Aguardando baixa para arquivamento
1200805 c

Fl- - 2068170 aCobran 28/05/2013. Obs.: Fase aguardando manifestaqdo
0050 q

0
uardando manifestaqdoe aFOb013008022617812 Execucao gass.:.7/05/2

00293810 aoExecu 28/05/2013. Obs.: Fase aguardando manifestaqdo
2006 cI

200402663432 IExecucao 22/11/2012. Obs.: Fase aguardando manifestacao

201001389985 Monitoria 03/12/2012. Obs.: Fuse aguardando manifestagao

200502687848 I ExecuCao 22/11/2012. Obs.: Fase aguardando manifestagao

200402613036 I Cobranca j07/05/2013. Obs.: Fase aguardando manifestacao

9 34570 do 07/05/2013. Obs.: Fuse aguardando roam esta^aoecuE200602 gx

200600338066 'Execuqao I' 07/05/2013. Obs.: Fase aguardando manifestaqdo - -1

200702379853
--- -- -- --- ------
Monitoria -- i222/1112. Obs.: Fase aguardando mani estagao

E

200804072765 Busca e Apreensao 03/12/2012. Obs.: Fuse aguardando manifestagao

74 aocuE 119/02/2013. Obs.: Guardado na fase errada . Sera cls
2005018412 cxe

000 iza aodeI j 23/11/2013. Obs: Aguardando baixa pars arquivamento
200904491 n n

Obs.: Existem alguns processos com prazo extrapolado na fase suspenso

aguardando cumprimento de acordo em que foi parcelado divida ate dois anos em tese.

Logo, o atraso e justiticado.

Orientamos os servidores a agilizarem nos processos em atraso que ja comeraram a

faze-lo.

No projudi, verificamos a existencia de oito pendencias civeis e sete criminais para

.inJ'ir, cwtoi - C;O - CEI' %4.120-020 .. Fungi: (62) 3216-2602 / Fax: (62) 3210-2711 -
31
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o juizado cumprir mas nenhuma em atraso.

As audiencias de TCO estao agendadas ate dezembro de 2013, e sao realizadas

todas as quarta feiras, em media de doze por dia e as de ConciliaCdo ate fevereiro de 2014,

realizadas todas as terra feiras, em meses alternados.

Notamos que de dezembro de 2012 ate maio do corrente ano de 2013, foram

arquivados 246 processos fisicos e no projudi 149, somando 395 processos, em media 65

por mes.

GABINETE DO JUIZ

Juiz de Direito

Dr. Thiago Soares Castelliano Lucena de Castro (Diretor do Foro)

Funcionarios lotados no gabinete:

Marcelo Jacinto Barcellos - Assistente Juridico

Danila de Souza Reis - Assistente Administrativa

Fernanda Pereira da Silva - Estagiaria

Crizevellin Rodrigues Santos - Estagiario

Wesley Nunes de Oliveira - Estagiarios

Marthaila Rodrigues Santos - Estagiaria

Consoante a listagem fornecida pelo Sistema Controle da Corregedoria-Geral da

Justica do Estado de Goias, assim como pelo SPG , existem 2 .491 (dois mil, quatrocentos

e noventa e um) processos conclusos (fisicos ). Dentre esse quantitativo, veril"icamos a

existencia de 1.164 ( mil cento e sessenta a quatro) processos conclusos ha mais de 100

(cem) dias . Com relacao ao Projudi, constatamos a existencia de demandas conclusas.

Apesar do enorme quantitativo de demandas conclusas, percebemos o esforco e a

dedicacrao dos serventuarios lotados no gabinete.

tiI . Ocstc, Goiania GO CEP 74.120-020 Funs : (62) 32 1 6 -2648 1 14ix. (62) 3216-2662 -
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No verificamos outras irregularidades no gabinete, sendo certo que, o mesmo

possui espaco fisico condizente, assim corno estrutura material adequada para o born

andamento dos servigos forenses.

CONCLUSOES E SUGESTOES

- Sugerirnos que seja baixada portaria pela Diretoria do Foro local no sentido de determinar

aos escrivaes que repassem todos os bens apreendidos e que estao nas serventias a

respective responsavel, ou seja, a nobre Depositaria Publica. Neste sentido, observamos

que o s objetos de pequeno porte podem ser acondicionados em armarios dentro da sala do

Deposito Publico;

- Soa razoavel que todos os bens apreendidos e acondicionados em lugares diversos, sejam

reunidos para o controle real da Depositaria Publica que demonstrou preocupacao com a

realidade hodierna;

- Conforme se vislumbra no presente relatorio, detectamos outras anormalidades pontuais,

as quais, diga-se de passagem, serao repassadas ao magistrado competente para tomada

das medidas pertinentes.

- Outrossim, vislumbramos que a situacao da comarca e de normalidade. Embora hajam

algumas irregularidades, a comarca possui Juiz Respondente e numero consideravel de

servidores, os quais demonstram ser capacitados, atendendo perfeitamente as necessidades

jurisdicionais.

- Nao detectamos problematicas relacionadas ao maquinario e nem de estrutura tisica, ate

porque o predio foi inaugurado recentemente

IlIia IEt, I U. 1 i'' an^iar . SCt<,i (\va4e, ( ^c^rinia (-C) CG1' 74.120-020 - Fotte: (62) 32R -2662 / Fax: (42 ) _I 27 I
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ASSESSORIA DE ORIENTAcAO E CORREIcAO DA

CORREGEDORIA GERAL DA JUST14A DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos

18 de j unho de 2013.

23a Assessora Correicional

Lucimar Batista Pereira

12a Assessora Correicional

Marcia Rabelo de Almeida

24a Assessora Correicional

( loii'inia - CO - (lIP 74. 120-020 - Fone : (62) 3216-2648 / Fait ( 02) 32_10-2662 -
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