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PODER JUDICIARIO
Corregedoria -Geral da Justiga
Programa Atualizar
Assessoria Correicional

"A publicag5o deste relaterio a determinacao do Conselho Nacional de Justica,

pela meta 2 da Corregedoria Nacional de Justiga, que diz:

Meta 2 : Publicar 100% das Awes Correicionais (preservado o sigilo)."

"Os dados constantes neste relaterio sao passiveis de discussao."

RELATORIO No 72

Entre os dias 12 a 30 de agosto 2013, por determinag5o da Excelentissima Senhora
Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo,
comparecemos a Comarca de Mineiros/Go, nos termos da Portaria n° 118 /2013,
para acompanhar os trabalhos da equipe do Programa Atualizar nas SERVENTIAS
JUDICIAIS DA COMARCA DE MINEIROS, com o objetivo de relatar as ocorrencias
relevantes, bern como documentar as awes corretivas implementadas.

Enderego do Forum : Rua Dr. Tayrone Diaz Vidal de Oliveira Soares Povoa, S/N -
CEP: 75.830-000. Mineiros/Go.

Telefones : 64-3661.78.01

Juizes de Direito e Diretor do Foro:

Rui Carlos de Faria (1a Vara Civel da Inf. e da Juventude) - Diretor do Foro.

Fabio Vinicius Gorni Borsato (2a Vara Civel das Faz. Pub., de Reg. Pub. e Amb.).

Flavia Morais Nagato de Araujo Almeida (Juizado Especial Civel e Criminal).

ESCRIVANIA DA INFANCIA E JUVENTUDE E 1a VARA CIVEL

Escrivao : Myrella Freitas Carvalho

Escrevente : Cleimar Ferreira da Silva
Marisa Maria Kreuz
Flavia Costa Ferreira.
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Flavia Costa Ferreira.

Livros obrigatorios (nos termos do Art. 45, itens 1 e 2, da Consolidagao de Atos

Normativos):

Livro de registro de termos de audiencia : a escrivania utiliza o referido Iivro, de
acordo corn o disposto no artigo 45, item 1, letra "b", da Consolidagao dos Atos
Normativos da Corregedoria.

Livro de remessa ao Tribunal : a utilizado na serventia, na forma de livro ata em
caso de remessa de processos ao TRF e INSS.

Livro de carga aos advogados ! Livro de carga ao Ministerio Publico: Sao

utilizados em forma de foihas soltas acondicionadas na mesma pasta AZ. 0 sistema
adotado nao obedece os ditames do art. 45, item 2, letra "e" e "f", da Consolidagao
dos Atos Normativos da Corregedoria - CAN. Orientamos a escriva a separar os
livros, para meihor controle da devolugao da carga. Constatamos tao somente
alguns processos com cargas com excesso de prazo. Sao elas:

Processo Data da Fase Fase Natureza Dias

Carga ao Advogado, a
Escriva nos informou
que este processo foi

201002496017 26/01/2012 furtado no carro do Agao Monitbria 564

advogado e que estao
providenciando a sua

restau ragao.

Carga ao Advogado, a
Escriva extratou ao

Advogado pars

200704030262 15/05/2013 devolver os autos, Cancelamento de protesto 89

durante os trabalhos
do Atualizar na

Escrivania.

Processos em tramitagao: 2119 (dois mil cento e dezenove)

Conforme relatorio de "Inventario dos Processos - Busca Avangada", obtido por
meio do Sistema Controle da Corregedoria Geral da Justiga do Estado de Goias,
com data base de 12/08/2013, referentes a processos fisicos que tramitam da
infancia e juventude e 1a Vara civel.

Nesta data constava no relatorio de "Inventario dos Processos - Busca Avangada",
obtido por meio do Sistema Controle da Corregedoria Geral da Justiga do Estado de
Goias que 2.382 processos estavam conclusos.
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Processo de menor apreendido internado:

Ha tao somente urn menor internado proviso riamente, corn base no artigo 108 e 122,
I e II, ambos da Lei 8.069/90, pelo prazo de 45 dias, corn decisao datada de 31 de
julho de 2013. A aludida internacao esta sendo cumprida no Centro de Internacao

local. Vejamos:

PROCESSO

201301784600

NOME DO MENOR

Jonathan Junior dos
eis Alves.

IPO DE INTERNAcAO

Mnternacao Provisbria

INFRACcAO PENAL

rtigo 155, caput do CP. OI
dolescente responde a outros
rocessos por violagao ao patrimonio
Iheio, quaffs sejam : 201204257250,
201302609569, 201302609380 e
01301785223.

Condicoes Materiais da Serventia:

A escrivania conta corn equipamentos modernos e ntmero consideravel de
servidores para realizacao dos trabalhos, possuindo estantes suficientes para
acomodacao de todo acervo processual. Durante os trabalhos a impressora matricial
EPSON apresentou problema e tiveram que configurar as impressoes na Escrivania
das Fazendas Publicas, tendo que encaminhar a impressora para conserto em

Goiania.

Programa Atualizar:

Nesta escrivania verificarnos que o "layout" do programa vem sendo mantido. A
utilizacao e atualizacao dos localizadores tambem vem sendo observadas.

Utilizacao do SDM:

O SDM esta sendo utilizado conforme preve o artigo 148-e da Consolidacao dos

Atos Normativos.

Outrossim, em conjunto corn a Equipe do Programa Atualizar, foi detectado algumas
irregularidades pontuais, as quais relacionamos as seguintes:

Processes Infancia e Juventude :

Processo

201300827704

Natureza

Fraude de Lei
Sobre
Estrangeiros

Irregularidade

Trata-se de cadastro da natureza'
equivocada, pois consta coma
Fraude de Lei sobre estrangeiros,

analago ao crime tipificado ads
Crime do Art. 309, do C6digo
Nacional de Transito.

quando deveria ser Ato Infracional

Providencia

Tal irregularidade se deu port
falta de treinamento da
estagiaria que esta substituindo
Io Escrevente Fayres Raul
responsavel pelo Protocolo,
sendo informado ao diretor do
foro, pelo integrante do
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Atualizar.

201301722884 Impedimento o Trata-se de cadastro da naturez Tal irregularidade foi sanada
pertubacao d equivocada, pois consta com por urn integrante do Programa
cerimonia Impedimento ou pertubagao d Atualizar que detectou os dois
feneraria. cerimOnia fenerfiria, quand casos mencionados e tomou as

deveria ser Lesao Corporal Leve. providancias para sano-las. E
foi passada orientagao a
estagiaria para ligar para
Goiania, em caso de duvida, no
momento de protocolar as
ag6es.

No Sistema Controle foram encontradas algumas pendencias, tais como processos
paralisados ha mais de 100 (cem) dias, conforme transcrito abaixo.

. Aguardando Providencia da Parte : existem processos nesta fase sem qualquer
movimentarao. Vejamos alguns exemplos:

Processo Data da
Fase Fase Natureza Dias

Ag. Providencia da Parte.
processo encontra-se nessa fas
desde 21/06/2011, po
entendimento do Juiz o processc
nao poderia ser dado baixa ante

201002687688 da retirada do alvar6. Urr Busca a Apreensao 780
integrante do Atualizar converso
corn o Magistrado que autorizou
baixa e arquivamento quando
parte devidamente intimada na
comparecer dentre do prazo.

Ag. Providencia da Parte.
processo encontra-se nessa fas
desde 31/01/2012, po

]

entendimento do Juiz o process
nao poderia ser dado baixa ante

200804024167 31/01/2012 da retirada do alvara. U Consignatoria 556
integrante do Atualizar converso
com o Magistrado que autorizou
baixa e arquivamento quando
parte devidamente intimada na
comparecer dentre do prazo.

200803648930 24/01/2012 Ag. Providencia da Parte. Consignatoria 563
processo encontra-se nessa fas
desde 24/01/2012, po
entendimento do Juiz o process
nao poderia ser dado baixa ante
da retirada do alvara. U
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integrante do Atualizar converso
com o Magistrado que autorizou
baixa e arquivamento quando
parte devidamente intimada na
comparecer dentre do prazo.

Suspenso ag andamento dc
principal (201002146016 - Busca
Apreensao). 0 processo principa
encontra-se nessa fase desd E
11/07/2011, por entendimento dc
Juiz o processo nao poderia se

200803810010 11/07/2011 dado baixa antes da retirada dc 760
alvara. Urn integrante do Atualiza
conversou com o Magistrado qu
autorizou a baixa e arquivamentc
quando a parte devidament
intimada nao comparecer dentre d
prazo.

ESCRIVANIA DO CRIME E EXECUCAO PENAL

Escrivao respondente (Portaria 005/2013 ): Andre Carvalho Vilela

Escreventes : Liceia Moraes Pereira
Itala Vilela Sousa
Daianne Moraes Resende (Substituindo no Protocolo)

Cedido pela Prefeitura Municipal : Jhonayhan Michael Moraes de Oliveira

Estagiarios : Rosane Goncalves Machado
Nivea Maria

Livros obrigatorios (nos termos do Art. 45, itens 1 e 2, da Consolidacao de Atos
Normativos):

Livro de termo de audiencia : esta sendo utilizado normalmente. Nao detectamos
termo de abertura, numeracao e rubrica nas respectivas folhas.

Livro de termo de audiencias admonitorias : E utilizado em sistema de folhas
soltas, nao detectamos termo de abertura, numeracao e rubrica nas respectivas
folhas.

Livro de carga de inqueritos e documentos : esta sendo utilizado normalmente.
Entretanto, existem cargas alem do prazo. A escriva informou que ja efetuou a
cobranca dos respectivos autos, contudo, ate a presente data, grande parte ainda se
encontram com a autoridade policial.
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Livro de objetos e valores : utilizado em separado do livro de armas. Consta os
termos de depositos realizados pelo depositario.

Livro de armas e objetos : utilizado normalmente.

Livro de registro de atas das sessoes do Juri : devidamente utilizado.

Livro de remessa ao Tribunal: o Iivro a utilizado.

Livro de carga aos advogados /Livro de carga ao Ministerio Publico: Sao
utilizados em forma de foihas soltas acondicionadas na mesma pasta AZ. Existem
poucas cargas alem do prazo. 0 sistema adotado obedece os ditames do art. 45,
item 2, letra "e" e 'f', da Consolidacao dos Atos Normativos da Corregedoria - CAN .
Orientamos a Escrevente Liceia a separar os Iivros, para melhor controle da
devolug5o da carga. Constatamos tao somente alguns processos com cargas com
excesso do prazo. Sao elas:

Processo Natureza Dias

201204605275 Agao penal 31 dias corn carga ao Advogado, desde o dia
09/07/2013.

200502646164 Acao Penal 29 dias corn carga ao Advogado, desde 11/07/2013.

201204500198 Flagrante/ Inquerito 200 dias corn carga ao Ministerio Publico, desde
21/01/2013.

201202216255 Flagrante/ Inquerito 192 dias corn carga ao Ministerio Publico, desde
29/01/2013.

201204180584 Flagrante/ Inquerito 192 dias corn carga ao Ministerio Publico, desde
29/01/2013.

201300028097 Flagrante/ Inquerito 189 dias corn carga ao Ministerio POblico, desde
01/02/2013.

Obs.: Nesta situacao corn Carga ao Ministerio Publico encontramos 49 processos.

Processos em tramitagdo : 4.064 ( quatro mil, e sessenta e quatro)

Esse dado estatistico foi obtido mediante relatbrio do "Inventario dos Processos -
Busca Avangada " fornecido por meio do Sistema Controle da Corregedoria -Geral da
Justiga do Estado de Goias , em 12 . 08.2013.

Nesta data constava no relatorio do SPG 2. 382 processos conclusos.
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Vislumbramos a existencia de varios processos paralisados ha mais de 1.000 (mil)
dias. Nestes casos, as aludidas demandas nao foram localizadas na escrivania,
segundo a escrevente, no momento da implantacao do SPG no ano de 2005/2006,
pode ter ocorrido duplicidade.

Nesse interim, insta salientar que os referidos processor nao possuem
localizadores. A titulo de exemplificacao, urge destacar os processos que estao na
situacao supracitada:

Processo Natureza Data da Fase Descricao da Fase Dias paralisados

200102091026 Acao Penal 24/11/2005 Aguardando 2814
Providencia da

Escrivania.

200503550625 Inquerito 13/01/2006 Autos Conclusos 2764
entregue a escrivania.

200600246064 Carta Precatbria 21/02/2006 Corn vista ao MP 2725
Criminal

200503677838 Inquerito 02/06/2006 Autos Conclusos 2624
entregue a escrivania.

200503716701 Inquerito 02/06/2006 Autos Conclusos 2624
entregue a escrivania.

200603864990 Inquerito 16/03/2007 Aguardando 2337
Providencia da

Escrivania

2006014888169 Inquerito 05/06/2007 Aguardando 2256
providencia da parte

200402834091 Execucao penal 13/07/2007 Autos Conclusos 2218
entregue a escrivania .

Programa Atualizar:
Nesta escrivania verificamos que o "layout" do programa vem sendo mantido. A
utilizacao e atualizacao dos localizadores tambem vem sendo observadas.

Utilizacao do SDM:
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O SDM esta sendo utilizado conforme preve o artigo 148-e, da Consolidarao dos

Atos Normativos.

Identificamos na escrivania 29 processes na fase aguardando cumprimento de pena

e 1 processo aguardando providencia da escrivania, mas a esses processosj

deveriam estar arquivados conforme preve o artigo 222 §
1 da CAN. Segundo

informag5o da Escrevente Liceia, esses processor sao anteriores a Resolucao 113,

de 20 de abril de 2010. Sendo orientados a certificar, baixar e arquivar. A titulo de

exemplificacao, urge destacar alguns processor que estao na situacao supracit 3^:2

200901760212; 200903777490; 9802063690; 200801908390; 20080525
6312;

200804865781.

Execucao Penal:

Segundo listagem fornecida, a Escrivania Criminal possui
393 (trezentos e

noventa e tres ) presos sob sua custodia , dentre eles presos provisorios e

65 sao presos
definitivos. Analisando esse quantitativo total observamos que,

provisorios (preventiva ou temporaria)
e 328 sao reeducandos definitivos

(regimes fechado, semiaberto, aberto e aguardando prisao).

Assim, constatamos tambem que o escrivao respondente Andre Carvalho

Vilela e a Escrevente Itala Vilela Sousa sao responsaveis pela Iiquidacao das penas

no "EXECPEN".

Outrossim, em conjunto com a Equipe do Programa Atualizar, detectamos algumas

irregularidades pontuais, as quais podemos citar as seguintes:

Processor Criminais :

1Provid^flCia
Processo Natureza Irregularidade

201003090995 IFurto O mandado de citagao n°.
do de 05 dFd taa121075328,

dezembro de 2012, distribuido e
06/12/2012, foi cumprido d
acordo a certidao de fI. 30, em 0
de agosto de 2013, ou seja,
I(oito) meses apbs a su

Tal irregularidade foi repassada
ao Escrivao respondente,
orientando ele conforme o
previsto no artigo 328b , XXVII,
do provimento 05/2010 da
CGJ, "cobrar periodicamente
dos oficiais de justiga a
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distribuicao. devolucao de mandados cujo
cumprimento exceda a 30
(trinta) dias".

Os processos n°s 201001836280 e 200904667280, embora constem na fase de

"AGUARDANDO PROVIDENCIA DA ESCRIVANIA" foram devolvidos a Delegacia de

Policia para novas diligencias em 23/07/2010, aonde se encontram ate esta data

20/08/2013.

Vislumbramos 216 processos "aguardando providencia da escrivania", conforme

dados extraidos do Sistema Controle, dentre os quais, Arias medidas protetivas de

urgencia, flagrantes, cujos prazos para providencias verificam-se inadmissiveis.

Orientamos o escrivao a fazer uma relacao do que esta constando no sistema com o

meio fisico existente na escrivania, considerando que podera haver varias

inconsistencias.

Processo 200102097601 (Acao Penal ) presente na fase "aguardando decurso de

prazo " a 314 dias . Analisando o volume processual verificamos que cuida-se de

processo suspenso ate maio de 2014, considerando que o acusado encontra-se em

lugar incerto e nao sabido , para posterior inicio da contagem do prazo prescricional

de 12 anos.

Na fase de "aguardando devolucao de precatoria" verificamos a existencia dos

processos 200602045015 com 552 dias, 201102656709 com 153 dias e

200904934068 com 104 dias. Analisando os volumes processuais confirmamos

tratarem-se de suspensao condicional do processo, em que o acompanhamento das

medidas estao sendo realizadas em outros juizos. Orientamos sejam oficiados os

respectivos juizos para informar situacao, considerando que nos autos nao consta

nenhum documento que possa servir ao controle da serventia quanto ao

cumprimento das medidas.

Em consulta ao Sistema Controle, dos processos na fase de "aguardando inquerito",

deparamos com feitos a mais de 500 dias, dentre outros. Questionando o escrivao,

fomos informados de que cuidam-se dos processos cujos flagrantes eram

cadastrados com numeros diversos dos inqueritos policiais, havendo o desencontro

de ambos, bern como provocando tal situagao na estatIstica da escrivania.
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Dos processos na fase de "aguardando devolucao de mandados" nao localizamos

os abaixo relacionados embora constem da estatistica do Sistema Controle:
PROCESSOS NATUREZA DIAS

200502227715 TCO 1141

201000160640 ACAO PENAL 403

201203880329 PED. LIB. PROVISORIA 287

200501640996 TCO 257

200501631334 TCO 202

Obs.: esciarecemos que ate o final dos servicos na comarca foram localizados os

processos: 200502227715, 201203880329 e 200501640996 apensados a outros

volumes.

Na fase de "aguardando resposta de solicitanao" verificamos o processo

201201400680, com 426 dias, que refere-se a representacao para quebra de sigilo

telefonico, em que varias empresas de telefonias foram oficiadas para a efetivacao

da determinacao especifica, no entanto, nao vislumbramos respostas de todas, bern

como nao presenciamos a reiteracao dos oficios.

Os processos 201201400427 e 201201400540, ambos com 424 dias na fase de

"aguardando resposta de solicitacao", mesmo estando juntado respostas aos oficios

expedidos continuam paralisados indevidamente nesta fase.

Ja os processos 201100223651 e 201104669247, aguardando resposta de

solicitacao ha 790 e 522 dias respectivamente.

OBSERVAcOES GERAIS I CONCLUSOES:

A escrivania do Crime possui equipamentos de informatica novos, suprindo as
necessidades da vara para consecucao dos servicos forenses. Mesmo com a
grande quantidade de processos conclusos, como acima mencionado, o espaco
acomoda bern os processos que tramitam na vara.

O responsavel pela escrivania foi orientado quanto a importancia da utilizacao dos
relatorios gerenciais e estatisticos de sua serventia.

Orientou-se tambem sobre a necessidade de oficiar as delegacias de origem
solicitando a devolucao dos processos que la se encontram alem do prazo.
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A escrivania da Infancia e Juventude e 10 Civel, possui uq i doentosvd^ informAforensestlca
novos, suprindo as necessidades da vara para conclusoes como acima
Mesmo corn a grande quantidade de processos
mencionado, o espaco acomoda bern os processos que tramitam na vara.

RA DAS FAZENDAS POBLICAS REGISTRO P(IBLICO
VA

AMBIENTAL E 2° CIVEL

Juiz de Direito : Fabio Vinicius Gorni Borsato

Escriva : Rosemary Soares Simao

Escreventes : Leila Silva Oliveira Lopes

Gevanilda Maria de Sousa
Edileuza Seabra da Cunha Rocha (em exercicio provisorio/permuta)

Amenia de Jesus Paes Brazil (em processo de permuta c/ Edileuza)

Cedidas pelo Municipio : Viviane Oliveira Viana

Lucia Silva de Abreu

Cedida pela P.G.E: Cristina Ferreira Fialho

Estagiarios : Claudia Munique Gomes Ferreira

Lucas de Sousa Carvalho

Numero de processos: 6.573

De acordo com o artigo 45 da Consolidacao dos Atos Normativos, o Livro de Carga
ao Promotor e o de Carga aos Advogados sao individualizados, no entanto esta

serventia, incorretamente, adota um unico livro, considerando que a numeracao

sequencial das cargas a unica para ambos. Em relacao aos outros livros

constatamos estarem dentro das previsoes inseridas no mesmo normativo acima

mencionado.
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O Dr. Fabio Vinicius Gorni Borsato e o titular desta vara, respondendo tambem pela

Vara do Crime que esta vaga e pelo Juizado Especial Civel e Criminal em que a

titular, Dra. Flavia, se encontra de licenga saude.

Conforme detectado pelos servidores que compoem o quadro do Programa

Atualizar, o Contador nao esta emitindo as guias de locomocao para que a Fazenda

Publica faga o devido recoihimento, alegando que o mesmo pode ser retirado via

internet. No entanto, em contato com o servidor o mesmo alegou que nao nega a

emissao da guia quando solicitado.

Em relacao ao SPG - Sistema de Primeiro Grau, a serventia questiona o curto tempo

que detem para a confeccao de um documento (ex.: Carta de intimacao), sem que

ocorra a queda do sistema, com a consequente perda do servigo ja realizado. 0 que

provoca grande desgastes aos servidores.

Os servidores da serventia informam sobre a falta de espago para digitar a

determinacao constante nas decisoes liminares dos Mandados de Seguranga,

considerando que o SPG abre apenas uma unica pagina e, em sua grande maioria o

texto a extenso, ultrapassando-a.

Tambem em relagao ao SPG foi relatado que, ao tentar cadastrar o Municipio de

Portelandia , Distrito de Mineiros , quando da confecrao de mandados , o sistema

recusa informando "NAO PERMITIDO MANDADO PARA PARTE PERTENCENTE A

OUTRA COMARCA".

SDM - Sistema de Decisoes Monocraticas : Verificamos que em muitos casos os

processos estao retornando do gabinete para a serventia sem a devida liberagao

das decisoes registradas no sistema, provocando o travamento do feito, ficando a

serventia sem condicoes de praticar novos atos processuais.

PROCESSOS META 18 : foi verificado pelo servidor Tiago, do Programa Atualizar,

que os feitos que envolvern esse trabalho estavam cadastrado no SPG com

natureza inadequada, o que, no primeiro momento dificultou suas Iocalizacoes. Mas

trata-se de questao superada, considerando que foi dada orientarao ao Diretor do

Foro, bern como ao servidor responsavel pelo Protocolo, no sentido de que a

natureza correta a "Acao Civil Publica".
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Por fim, visando um maior rigor no acompanhamento dos processos presentes no

acervo da escrivania, no que se refere a prazos, providencias, controle, etc.,

orientamos a escriva Sra. Rosemary a utilizar constantemente o Sistema Controle,

no intuito de agir de forma proativa ao detectar qualquer irregularidade.

As irregularidades, abaixo anotadas, foram repassadas para as devidas

providencias.

ANALISE DOS PROCESSOS NAS RESPECTIVAS FASES:

PROCESSOS PARA EXTRATAC,AO: verificamos nesta fase alguns processos com

prazos extensos para a providencla , dentre os quaffs , reia

N° PROCESSO NATUREZA

cionamos
AGUARD . PROV. DESDE

200904050542 AQAO MONITORIA 10/07/2013

201301009606 BUSCA E APREENSAO 911/69 10/07/2013

201300979687 BUSCA E APREENSAO 911/69 10/07/2013

201204275593 COBRANQA 11/07/2013

201004331210 EXECUQAO 22/07/2013

201301971760 REINTEGRAQAO DE POSSE 22/07/2013

201003601418 BUSCA E APREENSAO 911/69 22/07/2013

201200656932 SUSTAQAO DE PROTESTO 10/06/2013

201000657137 AcAO MONITORIA 10/06/2013

201301168461 EXECUcAO OBRIG FAZER 10/06/2013

DECURSO DE PRAZO : constatamos processos ainda nesta fase cujos respectivos

prazos se encontram expirad
PROCESSOS

os . Destacamos:
NATUREZA

200905174512 BUSCA E APREENSAO 911/69

200901734920 BUSCA E APREENSAO 911/69

201103574960 AQAO MONITORIA

200900291545 CONSIGNATORIA

201002937293 REINTEGRACAO DE POSSE

201301451813 COBRANQA

CARGA AO ADVOGADO: em consulta ao Sistema Controle detectamos 14
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(quatorze) processos cujos prazos encontram-se extrapolados, sendo em sua
_I_ r•%.•.1-I:n.. f•^7cnc mnic rritirns,

maiona rererernu d racei iua
PROCESSO I

r uun'.ca. 1%- I _

NATUREZA DIAS

200902671965 EXECUQAO FISCAL 120

200900420884 EXECUcAO DE SENTENCA 99

200800715629 EXECUQAO FISCAL 93

201204286544 AQAO PREVIDENCIARIA 66

201201294198 DESPEJO C/ PEDIDO LIMIN. 66

200402557861 I DECLARATORIA 64

CARGA AO MINISTERIO PUBLCO : nesta fase presenciamos apenas o processo

201200410810 - Pedido de Homologacao de Acordo, com excesso de prazo, ou

seja, 43 (quarenta e tres) dias.

AGUARDANDO DEVOLUCAO DE MANDADO : Verificamos processos com um

lapso temporal consideravel para o cumprimento, sem que nos autos conste

qualquer despacho prorrogando o prazo. Questionada sobre a questao, a escriva

informou que os oficiais solicitam diretamente ao magistrado tal prorrogando, nao

sendo cientificada. Relacionamos os feitos com prazos mais extensos:
PROCESSO NATUREZA DIAS

200402561540 EXECUCAO FISCAL 204

200701155471 EXECUcAO FISCAL 156

201203864943 EXECUCAO 151

201001401080 EXECUCAO 151

201204495186 CARTA PRECATORIA 150

AGUARDANDO DEVOLUcAO DE MANDADO : os processos de n°s 201000050668

e o 200905156638 encontram- se nesta fase desde 2011, ambos intimando a parte

autora para no prazo de 48 horas suprir a irregularidade, sob pena de extincao do

processo.

AGUARDANDO DEVOLUCAO DE PRECATORIA: compulsando os processos

nesta fase , que, conforme consta do Sistema Controle sao 48 (quarenta e oito),

constatamos a necessidade de expedirao de officio ao juizo deprecado, para que

seja dado cumprimento as precatorias expedidas, considerando o extenso prazo dos

feitos nest a Condiirao. Abaixo discriminamos os mais anti go
PROCESSO __ _ NATUREZA DIAS
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200302741490

009601127593

200302774925

201000952414 I

EXECU(;AO FISCAL

EXECUcAO FISCAL

EXECUCAO FISCAL

RETIFICAcAO REG. CIVIL

459

459

459

459

PUBLICACAO DE EXTRATO: Dentre os processos nesta fase, os mais antigos

estao corn 25 dias sem a devida providencia. A titulo de exemplificac5o sao os

processos 201201096728, 200904862180 e 201203321877.

ESCRIVANIA DE FAMILIA SUCESSOES E 3 CIVEL (Nao Oficializada)

Juiz respondente : Rui Carlos de Faria

Relacao de servidores:

Escrivao : Adervanil Joaquim de Rezende

Escreventes : Sheila Moraes Lopes, Leticia Santos Silva

Auxiliares : Ricardo Lopes Rezende, Rodrigo Rezende

Livros obrigatorios:
(nos termos do Art. 45, itens 1 e 2, da Consolidagao de Atos Normativos)

Livro de registro de termos de audiencia : a escrivania utiliza o referido Iivro, de
acordo o disposto no artigo 45, item 1, letra "b", da Consolidag5o dos Atos
Normativos da Corregedoria.

Livro de remessa ao Tribunal : a escrivania utiliza o referido livro de acordo com o
disposto no artigo 45, item 1, letra "I", da Consolidacao dos Atos Normativos da
Corregedoria.

Livro de carga aos advogados / Livro de carga ao Ministerio Publico: Sao
utilizados em forma de foihas soltas acondicionadas na mesma pasta AZ. 0

sistema adotado obedece os ditames do art. 45, item 2, tetra "e" e 'T', da
Consolidagao dos Atos Normativos da Corregedoria - CAN .

Livro de carga ao Juiz: a escrivania utiliza o referido livro de acordo o disposto no
artigo 45, item 1, letra "d", da Consolidag5o dos Atos Normativos da Corregedoria

Livro de termos de compromissos de tutela , curatelas e guarda de menores:

utilizado
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Livro de registro de alvaras : utilizado

Livro de controle de selos : utilizado

Processos em tramitagdo : 4.327 (quatro mil trezentos e vinte e sete ) : conforme
relatorio de "Inventario dos Processos - Busca Avangada", obtido por meio do
Sistema Controle da Corregedoria Geral da Justica do Estado de Goias, com data
base de 23/08/2013, referentes a processos fisicos que tramitarn na Familia
sucessoes e 3 Civel.

Obs.: Nesta data constavam 50 processos conclusos.

Verifica-se 31 processos na fase "Autos Conclusos" na escrivania, que nao
foram recebidos pelo gabinete ate o dia 26/08/13, seguem:

900482615 201302125618 201101536599

200602501827 201302556465 201102244605

200701443221 201302577705 201104960502

200803754900 201302685125 201200714916

201003267500 200302749840 201300321932

201100533537 201302745837 201301021932

201104334784 200302774151 9802112704

201200386676 200302794730 201302070520

2013001622222
201301293444

201001955964
201101023664

201302111617
201302659434
201302710294

Condicoes Materiais da Serventia

A escrivania conta com alguns equipamentos modernos e numero
consideravel de servidores para realizarao dos trabaihos, possuindo estantes
suficientes para acomodacao de todo acervo processual.

Programa Atualizar

A utilizacao e atualizacao dos localizadores tambem vem sendo observadas.

Utilizacao do SDM

0 SDM esta sendo utilizado conforme preve o artigo 148 e, da Consolidag5o
dos Atos Normativos.

Observacoes gerais:

Relata-se, o escrivao, a insistencia para que os assessores de juizes recebam
os processos pelo sistema.
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Processos com caraa ao advooado:
PROCESSOS NATUREZA DIAS

200202656734 Arrolamento comum 100

201104826172 Cancelamento de Pensao
Alimenticia

65

201300735729 Execucao de Pensao Alimenticia 65

201301475054 Pedido de Homologacao de
Acordo

15

Processos "Aouardando Devolucao de Mandado":
PROCESSOS NATUREZA DIAS

201201943552 Carta Precatbria 119

201301815858 Carta Precatbria 86

201003990864 Rescisao contratual 78

201301026845 Carta Precatbria 71

200800745528 Execugao de Pensao Alimenticia 67

20130219982 Carta Precatbria 64

201302111293 Carta Precatbria 64

201302150370 Carta Precatbria 64

20130295749 Execugao de Pensao Alimenticia 59

Processos "Aauardando Providencia da Escrivania":
PROCESSOS NATUREZA DIAS

201300888657 Guarda e Responsabilidade 98

201301866240 Inventario 78

201300713806 Alimentos 66

201203185388 Agao Previdenciaria 44

201202244305 Agao Previdenciaria 44

201201432779 Agao Previdenciaria 43

201301067487 Execugao de Pensao Alimenticia 32

Processos "Aguardando devolurao de precatoria"
PROCESSOS I NATUREZA

201102658604 ! Alimentos

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

Juiza Titular : Flavia Morais Nagato de Arat jo Almeida

Assistente de Juiz : Claudia Resende Martins Fries

DIAS

59
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Assistente Administrativo : Vasco Luiz Carvalho Silva

Conciliador : Romulo Renato Cruz Santana

JUIZADO CRIMINAL : 771 processos concluso a mais de 100 dias e 58 com

pendencias a mais de 30 dias

CRIMINAL - PROJUDI : 913 processos ativo

Concluso - Sentenca = 26 nao analisadas e 46 pre-analisadas

Concluso - Generico = 16 nao analisadas e 6 pre-analisadas

Concluso - Despacho = 345 nao analisadas e 328 pre- analisadas

Concluso - Decisao = 27 pre- analisadas

Carta Precatoria = 1 nao analisada e 1 pre-analisada

JUIZADO CIVEL: 1386 processos conclusos a mais de 100 dias e 102 com

pendencias a mais de 30 dias.

CIVEL - PROJUDI : Processos ativos: 1976

Concluso - Decisao = 11 nao analisados e 61 pre- analisadas

Concluso - Sentenca = 236 nao analisados e 240 pre -analisadas

Concluso - Generico = 21 nao analisados e 165 pre- analisadas

Concluso - Despacho = 95 nao analisados e 724 pre-analisadas

Carta Precatoria = 1 pre -analisada

Observacoes:

A atual titular do Juizado Especial, Dra. Flavia Morais Nagato de Araujo

Almeida, encontra-se afastada do juizado ha mais ou menos 1 mes devido a

problemas de saude e posteriormente estara tirando licenca maternidade.

De 2010 ate entao, foi a unica titular que o juizado teve segundo informacoes

dos servidores. Em 2011 quem prestou auxilio foi a Dra. Luciana Ferreira dos Santos

Abrao e o Dr. Rui Carlos de Faria. Em 2012, o Dr. Rui Carlos de Faria, estando na

Infancia e juventude respondeu pelas Varas do Crime, Fazendas e Juizado,
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totalizando mais de 20 .000 processos pra analisar. Hoje quern presta auxilio

Juizado e o Dr. Fabio Vinicius Gorni Borsato , o qual , a titular da Vara das as

Criminal
Publicas , que consta hoje corn mais de 8.000 processos , substitui na Vara

que tern hoje em torno de 4.000 processos e e o substitute automatico do JuizaGO e

Comarca de Mineiros , respondendo tambem pelas Comarcas de Santa Rita

Portelandia - GO.

Percebe -
se a falta de espago para os servidores do Juizado, bern como o

sendo uma sala improvisada e
barulho da sala de conciliacao que fica ao lado,

divida por uma divisoria de madeira que nao possui isolamento acustico
. Nos dias

na

parte
chuva existe goteiras dentro da sala ; o atendimento ao publico a realizado que

externa (corredor ); nao possui sala propria e banheiro para o Juiz Titular ,

o mesmo usa o gabinete da Vara do Crime, considerando que esta sem juiz

titularizado.
1 (um) impressora, 1 (um)

Equipamentos eletronico em falta: 1 (um) scanner,

computador, 1 (um) sistema DSE (gravarao de audiencia).

Nao possui sala de audiencia , tendo que usar a da Vara do crime.

SECRETARIA DO JECC: Tatila Bianca Ferreira Tiraboschi Carvalho

ESCREVENTES: Virginia Aurora R. de Macedo e Alcantara, Monica Oliveira de

Carvalho, Cynthia Rodrigues de Souza

LIVROS OBRIGATORIOS (nos termos do Art. 45, itens 1 e 2, da Consolidacao de

Atos Normativos):

Livro de termo de audiencia : esta sendo utilizado normalmente.

Livro de carga de inqueritos e documentos
: esta sendo utilizado normalmente.

Livro
de carga aos advogados/Livro de carga ao Ministerio

Publico

utilizados em forma de folhas soltas acondicionadas na mesma pasta AZ. 0 sistema

adotado obedece os ditames do art. 45, item 2, letra "e" e "f', da Consolidacao dos

Atos Normativos da Corregedoria - CAN .

PROCESSOS COM CARGA AO ADVOGADOIMP - destacamos os feitos corn
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prazos extrapo lad os/criticos:

Dias
Processo Natureza

200702901410 Cobranca
80 digs corn carga ao Advogado.

102 dias com carga para o Minist6rio Publico.
201100451131 Termo Circunstanciado

de Ocorr@ncia

o Minist6rio Publico.
200202655541 Alvar6 de Levantamento 38 digs corn carga pars

Processor em tramitacao: 249 (duzentos e quarenta e nove)

Esse dado estatistico foi obtido mediante relatorio do "Inventario dos
Processos - Busca Avangada" fornecido por meio do Sistema Controle da
Corregedoria-Geral da Justica do Estado de Goias, em 23.08.2013. Nesta data
constava no relatorio do SPG 2 processor conclusos.

Vislumbramos a existencia de varios processor paralisados:

Processo
Natureza Descricao da Fase Dias paralisados

200804120093 Termo Circunstancia de Autos conclusos R
Ocorr@ncia Escrivani

emetidos a
a

1184

ue atreE 535
201101559475 Carta Precat6ria Criminal Autos Conclusos

Escrivani
gn

a

201301974271 Carta Precat6ria Autos Conclusos
Escrivan

Entregue a
ia

30

20070439995 Execucao Autos Conclusos
Escrivan

Entregue a
ia

25

200804864726 Indenizacao Autos Conclusos
Escrivan

Entregue a
ia

25

201302436311 Carta Precat6ria Autos Conclusos
Escriva

Entregue a
nia

14

l ue aEntre 14
201302767075 Carta Precat6ria usosAutos Conc

Escriva
g

nia

Processos na fase "Aguardando Devolurao de Mandado":

PROCESSOS NATUREZA DIAS

200901227603 Cobranca 1221
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200900375587

200805876221

200900408051

200801479767

200904642784

201300726401

Na fase de " aguardando resposta de solicitacao" verificamos os processor:

PROCESSOS

201000845588

20120018596

201002686240

201004294691

201200370222

201101779556

201202053771

20130086530

201301098463

Carta Precat6ria Criminal

Carta Precat6ria

I nq uerito

Carta Precat6ria

Carta Precat6ria

Carta Precat6ria

Carta Precat6ria

Processor "Aguardando Providencia da Escrivania":

PROCESSOS
NATUREZA

DIAS

1807
200802298758

TCO
1625

TCO
200900916650

1305
200901246535 Cobranca
200804664131 Carta Precat6ria

1158

946
200901921062 Carta Precat6ria

201003248050 Carta Precat6ria
946

201002229400 Carta Precat6ria
946

201002612327 Carta Precat6ria
946

945
20100346968 Carta Precat6ria

L-

Processor "Aguardando Publicacao de Extrato":

PROCESSOS I NATUREZA DIAS

58
200805972972

Execu95o

danosd 58
200901859138

eReparaCao
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Cobranga

Cobranca

Rescisao contratual

Processos "Aguardando Devolucao de Precatoria":

11

11

11

PROCESSOS NATUREZA DIAS

200701413659 Cobranga 1221

2010001345309 Carta Precat6ria Criminal 980

200901640691 Obrigacao de Fazer 178

2010003166894 TCO 29

201102593073 TCO 29

200704878989 TCO 21

ASSESSORIA DE ORIENTACAO E CORREIcAO DA

CORREGEDORIA -GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS, 05 de

novembro de 2013.

sessor Correicio

l kbdJ ;6

a RM " rc1 abelo de Almeida

248 Assessora Correicional

Albert 616 es Guerra
9° AssessorCorreicional
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