
corregedoria PODER JUDICIARIO
geral da justica Assessoria Cor reicional Judicial e Extrajudicial

do estado de goias

"A publicagao deste relatorio e determinagao do Conselho Nacional de Justiga,
pela meta 2 da Corregedoria Nacional de Justiga, que diz:
Meta 2: Publicar 100% das Agoes Correicionais (preservado o sigilo)."
"Os dados constantes neste relatorio sao passiveis de discussao."

RELATORIO No 81/2013

No periodo de 02 a 06 de setembro de 2013, por determinagao da Excelentissima

Senhora Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, comparecemos a

Comarca de Mozarlandia , bem como ao seu Distrito Judiciario de Araguapaz , onde realizarnos uma

Correigao Geral Extraordinaria nas Serventias Judiciais e Extrajudiciais, constatando-se o seguinte:

End. do Forum : Rua Brasil Ramos Caiado , qd. 34 , Lt. 02 , Centro.

Telefone : (062) 3348-6722 e 3348-6709.

Juiz de Direito e Diretor do\;Foro em respondencia : Dr Pericles de Montezuma Castro Moura , titular

da 7" Vara Civel de Goiania.

Observacoes preambulares:

O Dr. Pericles nos afirmou que atua, sernanalmente, na segunda e terga-feiras nesta Comarca.

Em reuniao, ponderamos coin o nobilissimo magistrado a necessidade premente de desenvolver
o Programa Pai Presente, momento em que ele nos afirmou que vai tomar as providencias de mister.

O predio do Forum e proprio, tendo sido inaugurado eln 2005, rnas esta necessitando de reforma,
e, segundo nos noticiou o nobre magistrado, ele ja solicitou do Tribunal de Justiga a devida reforma,

estando no aguardo da visita de engenheiro/arquiteto.

PROTOCOLO JUDICIAL E PORTARIA DOS AUDITORIOS:

,x
0

Relacao de Servidores:

. Edmilson Alves Barbosa (Porteiro de Auditorios). E porteiro de auditorios e responsavel pelo
Protocolo Judicial. Atualmente encontra-se em gozo de licenga para acompanhamento de

tratamento de saude de ente familiar.

. Thais Soares Correia (cedida pela Prefeitura Municipal). Exerce as fungoes concomitantes no

protocolo, na portaria de auditorios e contadoria.

........
..........
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DOS LIVROS:

Com relagdo aos livros obrigatorios constantes no art. 45, item 3, da Consolidacao dos Atos
Normativos, observamos que Canto o Livro de Protocolo de Documentos, quanto o Livro de Registro de
Entrega de Documentos, foram abertos recentemente (10 de julho de 2013), estando ambos regulares.

Quanto ao Livro de Registro de Feriados, constatamos que o mesmo ja existia na serventia,
encontrando-se, atualmente, regular, pois contem o termo de abertura, numeracao e rubrica nas

respectivas folhas.

Nao obstante, durante os trabalhos na Comarca, detectamos que esta serventia apresenta
problemas de ordem estrutural. 0 Sr. Edmilson Alves Barbosa, responsavel pelo protocolo, atualmente se
encontra em gozo de licenca para acompanhamento de tratamento de saude de familiar, estando tao
somente a funcionaria da Prefeitura Municipal, Thais Snares Correia, exercendo as funcoes na aludida

reparticao.

Como apoio tecnico, a escrevente judiciaria Maria Ludovina Teixeira Bastos foi designada para
auxiliar a mencionada funcionaria, porem sua designacao e provisoria, pois esta lotada na Escrivania do

Crime e Fazendas Publicas.

Dito isso, ressaltamos a necessidade de alocar um dos servidores efetivos do quadro do Poder
Judiciario na serventia em tela, considerando a real carencia da reparticao e que a mesma exige o minimo

de conhecimentos tecnicos e dedicacao exclusiva.

DISTRIBUIDOR, CONTADOR E PARTIDOR:

RelaGao de servidores:

• Rubia Silva Rodrigues (Distribuidora, Contadora e Partidora). E contadora pertencente ao
quadro do judiciario goiano. Tambem a responsavel pela central de mandados.

• Thais Soares Correia (cedida pela Prefeitura Municipal). Exerce as funcoes concomitantes no

protocolo, na portaria de auditorios e na contadoria.

Os setores em tela realizam seus respectivos trabalhos em conjunto e no mesmo espaco fisico. As
atribuicoes relativas a distribuidoo, contadoria e partidoria, sao cumulativamente exercidas pela

contadora Rubia Silva Rodrigues.
Alem dessas atribuicoes, a servidora relatada tambem exerce atribuicoes na central de mandados.

Segundo relatos, existe na comarca grande procura por certidoes, bern como mandados para
receber, distribuir e concluir, fato que ocupa tal servidora durante quase todo expediente forense. Apesar
disso, tanto o cartorio distribuidor, quanto as funcoes de partidora e contadora, estao em situacao regular,
de modo que, atendem perfeitamente as necessidades jurisdicionais, assim como o publico em geral.

Nao detectamos problernas from rela4ao ao maquinario.

Durante a inspecao, indagarnos acerca da permissibilidade de proceder a dilacao administrativa
de prazo para os Meirinhos devolverem os mandados, quando nos repassaram a Portaria n° 013/2011, da
lavra do entao Juiz Substituto e Diretor do Foro, Tiago Luiz de Deus Costa Bentes que autorizou "a
prorrogacao automatica, por uma vez do prazo cumprimento de todos os mandados, ja expedidos e

I)P
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futuros" (copia da Portaria anexa), portaria esta que afronta o Officio Circular n° 228/2013-SEC, desta

Corregedoria-Geral da Justiga (copia anexa).

DOS LIVROS:

No que tange aos livros descritos no art . 45, topico 6, da CAN, quais sejam , Livro de Carga de

Processos As Escrivanias (conforme item `a '), Livro de Registro de Partilha de Bens ( item V ) e Livro de

Registro de Guias ( item `b '), detectamos que os respectivos setores utilizam os livros obrigatorios,

estando os mesmos regulares , nos termos da sobredita norma.

GABINETE DO JUIZ:

Servidores lotados:

Assistente Juridica: Lilia Fogara de Melo;

Assistente Administrativo: Jhonathan Marcos Alves Lino;

Cedida pela Prefeitura: Antonielly Soares Sousa;

Servidores lotados

no Juizado Especial:

Assistente Juridico: Jane Neves Coelho Rodrigues;

Assistente Adm.: Gabriela Barbaiho Gomes.

DOS PROCESSOS:

Consultando no Sisterna Controle da CGJ, nao detectamos nenhum ha mais de cem dias, e
apenas tres processos conclusos ha mais de 90 dias, (201202991607 - Prestacao de Contas),
(200603316187 -Apuracao de ato infracional), e (201204472615- Embargos de Terceiro).

Impende frisar que sao varios processos conclusos, separados por mes, e, conforme nos afirmou

o nobre Juiz, Dr. Pericles de Montezuma, as serventias sao autorizadas a fazerem conclusao diaria dos

feitos.

Entrementes, visualizamos despacho sem cunho decisorio do entao Juiz. Dr. Thiago Brandao
Boghi (anexo) que a constante em diversos processos. Pelo visto, trata-se de despacho "padrao" copiado
e colocado em todos os processos que estavam conclusos com ele antes da sua promocao para a Cornarca
de Quirinopolis e nunca a demais afirmar que tal atitude afronta o Provimento n° 10/2011, da CGJ.

SECRETARIA E DIRETORIA DO FORD:

Servidores lotados:

Cedidas pela Prefeitura : Lucineide das Neivas;

Marilha de Oliveira Assis.
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Observaclies:

Segundo o Art. 45, item 07, da CAN,
a relagao dos materiais de consumo estao organizadas mas

nao em livro proprio, sendo que o livro de darCorregedoria-Geral de Justiga . tPorsisso , o►r entamosaas
nao foram submetidas a analise e apmq
servidoras a procederem em consentaneo com o que prescreve o art. 7°, inciso Viii, da CAN, assim como

abrir o devido livro de controle dos materiais de consurno de fls. soltas.

Nao existe nenhurn processo administrativo.

DEPOSITO PUBLICO/ARQUIVO:

Depositario Publico e Oficial de Justica
: Ebval da Costa Muniz.

Obs.: 0 depositario nos asseverou que ao tomar posse nao the foi repassado o devido livro de
controle de bens apreendidos e eram as respectivas escrivanias a que recebiam os bens, etiquetavam,
anotavam em livro e the repassavarn os bens. No entanto, nao mantinha o seu proprio livro e, no mes de
junho do corrente ano de 2013, o nobilissimo colega, Paulo Gouthier Neto, 22° Assessor Correicional,
acompanhando o Grupo Atualizar para auxilio nesta Cornarca de Mozarlandia, ja o havia orientado a

abrir o o devido livro e relacionar todos os bens apreendidos e sob sua responsabilidade.

O depositario, Ebval, abriu o livro de fls. soltas e comegou a relacionar os bens a partir do mes
de junho/2013 e o analisando fisicamente, pudemos aferir que nao consta a relagao completa de todos os

bens que sao imensuraveis.
Na sala do arquivo que a mista com o deposito publico, existern incontaveis bens de pequeno

porte, tres caga-niqueis, 25 arenas de fogo, alem de diversas outras
armas (pedago de pau, etc),

N patio
do Forum, sao quatro carros, cinco motos duas canoas, varias bicicletas destruidas, e,

loco

pudernos constatar no patio do quartet da PM local, a existencia de uma carnionete D-20, com uma moto

CG em cima de sua carroceria, urn caminhao gaiola e mais dois carros.

Sendo que alem dos bens acima citados, o depositario afirmou que sao trinta e um (31) caga-

niqueis apreendidos e acondicionados no galpao da AGETOP
e ainda uma rnoto na garagem "Opgao

Veiculos", da qual e depositario ha cinco anon.

OFICIALATO DE JUSTI A:

Oficiais de Justiea : Ebval da Costa Muniz (Depositario Publico);

Marcio Costa Canedo;

Jose Correia Souto.

ObservaCoes•

Coin os
Meirinhos, nao foi encontrado nenhum mandado com prazo vencido. E, no que tange a

dilagao do prazo administrativa e vedada , conforme o Officio Circular n 228 da CGJ, cuja copia Ihes

repassamos. I^p
... . ..-
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Na sala conjugada a dos Oficiais, ficam acondicionados materials de limpeza e higiene e parte do
arquivo, tendo sido encontrados inumeros processos arquivados (que foram desarquivados) fora das
caixas. Entao, orientamos o Depositario/Oficial, Ebval, a coloca-los em caixas e devolver ao arquivo.

SERVENTIA DE FAMILIA SUCESSOES, DA INFANCIA E JUVENTUDE E CIVEL:

Servidores Lotados:

Escrivao respondente
: Marcos Antonio Batista dos Santos (escrevente judiciario nomeado colno

escrivao respondente por meio da Portaria no 13/2010);

Escrevente: Mirny Oliveira;

Cedido pela Prefeitura : Filipe Martins do Carmo;

Voluntarias da OVG: Mary Angela da Penha Batista do Nascimento;
Aline Paula Borges;
Elizete Teodoro Pires;

Pro-Cerrado: Ana Luiza da Costa Araujo;
Danilo Mauricio Santiago.

Observac6es•

Ao chegarmos na serventia, o diligente escrivao respondente, Marcos Antonio, nos apresentou o
relatorio no 12/2013, lavrado em conjunto pela Assessoria Correicional e Grupo Atualizar e nos afirmou
que ja dirimiu praticarnente todas as irregularidades apontadas, restando apenas os seguintes processos:
(200502542351 esta desaparecido na fase `'autos conclusos entregues a Escrivania''), (200801012010, na
fase remetido a Delegacia desde 04/04/08. Neste caso ja oficiou a Delegacia de Policia da Comarca,
estando no aguardo da resposta) e (o processo 201200313865 a fase e "protocolo aguardando remessa").
Nos relatou que ja enviou officio ao Dr. Pericles para que determine o que entender pertinente.

Consultando no Sisterna Controle da CGJ, detectamos que o acervo na Familia e de 930 feitos

fisicos e 17 no Projudi em tramite regular.

Pudemos constatar que o Programa Pai Presente nao a adotado nesta Coniarca de Mozarlandia.
Entao, conversamos coin o Escrivao e ressaltarnos a importancia do desenvolvimento deste programa
que, sobretudo busca devolver a dignidade da pessoa humana aos filhos que nao possuem o nome nem os

dados de seus pals em seus Documentos pessoais.

Fomos informados que e o proprio escrivao respondente, Marcos Antonio, que foi nomeado pelo

Dr. Pericles para realizar as audiencias de conciliacao.

DOS LIVROS:

Dentre os livros ainda exigidos pela CAN, art. 45, 1, (registro de termos de audiencia, carga ao
Juiz, ao MP e ao advogado, bern como remessa ao Tribunal) observamos que todos sao de folhas soltas

em pasta AZ e todos estao em estado regular.

cstc.(ioiiinia! (;U 1'131'74120-020 Icl(62)3216-2645 -xrww. tige.jus.br
Rua 10 n " 150. 11" wider. Saki 1120. SI. O



corregedoria
geral da justi^a
lo estado de goias

PODER JUDICIARIO
Assessona Correicional Judicial e Extrajudicial

No que concerne ao livro "remessa ao Tribunal", o diligente escrivao respondente, Marcos, nos
mostrou que no citado relatorio, (fl. 10) consta a afirmativa que nao e utilizado na serventia, sendo que
ele nos apresentou o mesmo que 6 brochura", com termo de abertura em 06/12/199 1, sendo ainda usado,
devidamente separados os anos. Pudemos observar que a 61tima remessa ao TJ foi no dia 02/09/2013
(processo de n° 201200061430). Neste caso, tambem ja foi aberto o livro de folhas soltas em pasta AZ .

0 livro de selos e devidamente guardado em gaveta, corn o devido cuidado e zelo.

No Sisterna Controle nao foi encontrado nenhum com carga em aberto ao MP, sendo detectado o

seguinte processo coin carga ao advogado em aberto:

IPROTOCOLO

201202530820

NATUREZA COM CARGA DESDE:

Revisional 25/04/2013. 127 dias.

Com relacao as cargas ainda em aberto, tanto ao MP corno aos advogados , manuseando os

respectivos livros, pudemos destacar o seguinte:

PROTOCOLO

201203728250

1201201634444

201301115660

NATUREZA

Reconhecirnento de sociedade de fato

Guarda e Responsabilidade

Busca e Apreensao

COM CARGA DESDE:

27/05/2013. Ao MP.

04/06/2013. Ao MP.

04/07/2013. Ao MP.

201201997180 Guarda e Responsabilidade 05/07/2013. Ao MP.

201102557980 1! Medidas Protetivas J05/07/2013. Ao MP.

200806038387 Representagdo Criminal 05/07/2013. Ao MP. Obs: Entre os dias 15 a
19 de julho de 2013, existem ainda algumas

^- cargas em aberto para o MP.

201204112872 1Divorcio Litigioso 11/06/2013. A adv", Celia, OAB-GO n
11416.

201200965170 Furto 26/06/2013. Ao adv. Aparecido, OAB-GO
n 19107. (Segundo nos afirmou o Escrivao,
estes doffs processos corn os advogados ja
foram cobrados.)

201100616556 Declaratoria

201300217418 i Alimentos

04/07/2013. Ao adv Jose Soares, OAB n
13556

04/07/2013. Ao Adv. Charles, OAB-GO n
34542. Obs.: Do mes de julho do corrente
ano de 2013 , ainda existem carga aos

I advogados em aberto
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DOS PROCESSOS:

Consultamos o Sistema Controle e nao foi detectado prazo extrapolado, ate porque conforme o
Relat6rio conjunto com o Atualizar de no 012/2013, noticia que os trabalhos foram realizados de 03 a 07
de junho do corrente ano de 2013 e sugeridas as irregularidades a serem resolvidas, o Escrivao, Marcos

Antonio o fizera.

0 Escrivao afirmou que existem em torno de dez processor de adocao, sendo que nenhurn refere-
se a adogdo internacional e o unico encontrado na serventia (200903400752) esta na fase aguardando

publicacao do extrato corn a devida intervencao do MP.

A serventia utiliza devidamente o Provimento 05/2010 da CGJ e o gabinete alimenta o SDM
apenas com decisoes e sentencas, despachos as vezes. Logo, orientamos o nobre Escrivao a solicitar do
gabinete que tambem incluam os despachos, conforme discrimina o Provimento no 04/2010, tambem da

CGJ.

Coin relacao aos menores infratores, o nobre escrivao nos afirmou que so tern um cumprindo
medida socioeducativa na Comarca Polo de Porangatu. (Tiago Ribeiro dos Santos) em cumprimento ao

provimento no 05/2013 da CGJ.

Observarnos que existern intimeras caixas de processos arquivados na serventia por falta de

espaco fisico no devido arquivo/deposito publico.

JUIZADO ESPECIAL , CIVEL E CRIMINAL:

Servidores lotados:

Secretaria : Andreia Aparecida Souto Teixeira;

Conciliador : Admilson Alves do Carmo - Escrevente;

Cedida da Prefeitura : Simone do Carmo Ferreira;

Pro-Cerra(lo: Karita Sales.

Ao consultarmos o Sistema Controle da CGJ, verificamos que sao 29 processos fisicos e no

Projudi 487 eletronicos , sendo 297 Civeis e 190 Criminals.

DOS LIVROS:

Conforme verificado na Vara de Familia e na Vara Criminal , com a vinda do Grupo Atualizar,

acompanhado do mui digno colega , Paulo Gouthier, 22° Assessor -Correicional , em junho proximo

passado, os servidores foram muito been orientados acerca dos livros obrigat6rios , segundo preceitua a

CAN, art . 45,. E, solicitado da secretaria, Andreia, ela apresentou o livro de registro de termos de
audiencia, de carga ao MP, carga ao advogado e afirinou que nao possui o de carga ao Juiz. Logo, a

orientamos a faze - lo e a Andreia nos asseverou que vai abri-lo.

ltua t (i n " 10. 1 1" a ridai, Sala, 1 120., tit. Oe,te. (ioi uua/ (J) -('I: 74120-021) lei (62)3216-2648 - wwww . tigo.ius. r
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No livro do MP, o processo 201001432651 - A4ao Penal, esta com carga em aberto desde

11/04/2012 (510 dias), assim como o de n° 200701371956 - Termo Circunstanciado de Ocorrencia,

desde 25/06/2013 (70 dias).

Entrementes, no livro de carga aos advogados nao ha carga atrasada.

0 livro de selos e devidamente guardado ern gaveta, com o devido cuidado e zelo.

DOS PROCESSOS FISICOS:

Conforme o Sistema Controle, sao 29 processor e os seguintes estao com prazo extrapolado:

PROTOCOLO NATUREZA?FASE

201000172281 Cobran4 Arquivado Provisoriamente

200902081378

200904135793

Termo Circunstanciado de Ocorrencia/Arq. Provis.

Obrigacao de Fazer/ Arquivado Provisoriamente.

PARALISADO DESDE:

01 /10/2010. (1068 dias)

06/10/2010. (1063 dias)

10/02/2011. (936 dias)

200805056895 II Cobran4a/ Arquivado Provisoriamente

200902252660 Cobran4a/ Arquivado Provisoriamente

200901570731 1Cobranca/ Arquivado Provisoriamente

200904460619 Indenizacao/Arquivado Provisoriamente

201001562482 I Teri-no Circunstanciado de Ocorrencia

200801078088 Termo Circunstanciado de Ocorrencia

201002148523

201001374368

200904046987

201000605994

201000649312

10/02/2011. (936 dias)

22/03/2011. (896 dias)

05/04/2011. (882 dias)

18/04/2011. (503 dias)

06/09/2012. (362 dias)

12/06/2013. ( 83 dias)

Aguardando Audiencia designada para 16/09/2013 1 21 /06/2013_ (74 dias)

Aguardando Audiencia designada Para 16/09/2013 L21:/062O 13. (74 dias)

Aguardando Audiencia designada para 16/09/2013

Aguardando Decurso de Prazo

Aguardando Devolu4ao de Carta Precatoria

21/06/2013. (74 dias)

21/06/2013. (74 dias). Obs.: Na
verdade foi verificado, " in loco",
que este processo esta na fase
errada (Ag. Devolu4ao de Carta
Precatoria enviada em
19/06/2013). Sugeri a Secretaria
que expeca officio cobrando sua
devolu4ao e eta o fez.

08/07/2013. (57 dias)

Obs.: Corn relacao aos processor arquivados provisoriamente, em conversa coin a secretaria, Andreia,
sugerimos a reanalise desta fase que nao esta em consentaneo com a tramita4ao dos feitos na seara do

Juizado Especial e ela afirmou que vai agilizar.

E, no que pertine a fase aguardando devolu4ao de precatoria, a diligente secretaria Ja expediu

officio, cobrando a devida devolu4ao.
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No que concerne aos processos eletronicos , foram verificadas algumas pendencia que nao estao

com prazo extrapolado em demasia , sendo que referem -se em sua maioria , a providencias do gabinete

j unto ao Renajud , Infoseg, Penhora "on line".

ESCRIVANIA DO CRIME E DAS FAZENDAS PUTBLICAS

Observagbes preliminares:

Esta escrivania conta, atualmente, com tres servidores efetivos, tres funcionarios cedidos pela

prefeitura e dois Pro-Jovern:

Jucivania Alves Rosario - Encarregada da Escrivania
Viviane silva Martins - Escrevente
Maria Ludovina Teixeira Bastos - Escrevente

Servidores cedidos:
Fernanda Oliveira Asssis
Luziane Souza Dourado
Tanny Maria da Silva Magalhaes

Pro-Jovem:
lago Henrique passos Couentrim
Claudia Larissa Nunes Farias

DOS LIVROS

Nos termos do Art. 45, Consolidacao dos Atos Normativos, a Serventia esta cumprindo com o

estatuido e utilizam os livros obriigatorios .

Livro de conclusao : E utilizado o sisterna de folhas soltas.

Livro de Carga ao Advogado: Examinando o livro de advogados, verifica-se a existencia de processos

com prazo vencido, quais sejam:

ADVOGADO CAR-GA DESDE:PROCESS i

201300720144

L200603748540

Nelson Dias - OAB-GO - no 1850

Ronan Duarte - OAB-GO - if 33142

04/03/2013

19/04/2013

Livro de Carga ao Ministerio Publico : 152 processos com carga ao MP, dentre estes 89 estao com

prazos extrapolados, anotamos alguns:

PROCESSOS NATUREZA CARGA DESDE:

01 /03/2012201200654301 lnquerito

200102133918 CjiilPublicav11/05/2012

200604720836 I Restituicao de Coisas 09/07/2012

- apreendidas
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201203428736 Inquerito 25/09/2012

201202604050 Acao Penal 04/10/2012

201203908053 Flagrante/Inquerito 03/12/2012

'200502561003 A95o Penal 19/12/2012

Livro de Registro de Objeto e Valores: Possui termo de abertura e folhas numeradas e rubricadas.
Consta cot-no ultimo lancamento o de no 38/2013, relativo ao processo no 201302380588, da acusada
Thaynara Ingrid Lemes de Barros Rodrigues. Nao consta a data de escrituragdo. Atualmente o controle e
exercido a partir do controle do CNJ, de bens apreendidos, mediante a impressao e arquivo em pasta.

Livro de Registro de Armas: Possui termo de abertura e folhas numeradas e rubricadas. Consta corno
ultimos lancamento o de no 08/13, este relativo ao processo no 201303004776 do acusado Marcos de
Sales Silva e 09/13 nao consta no do processo e anotado apenas Aguinal como acusado. Nao consta a data
de escrituracao. Atualmente o controle e exercido a partir do controle do CNJ, de bens apreendidos,

mediante a impressao a arquivo em pasta.

Livro de Registro de Termo de Audiencia : A escrituracao esta regular

Livro de Remessa para o Tribunal : A escrituracao esta regular.

Livro de carga as autarquias : escrituracao regular

Livro de Selos: Termo de abertura sem assinatura. Folhas numeradas e nao rubricadas. Escrituracao

regular.

DOS PROCESSOS:

Conforme Relatorio Inventario dos Processos junto ao SPG - Busca Avancada atraves do
Sistema Controle da Corregedoria Geral da Justiga do Estado de Goias, a escrivania conta com o acervo
de 1988 (hum mil novecentos e oito e oito) processos fisicos e 285(duzentos e oitenta e cinco)
PROJUDI, processos em tramite, contabilizados ate o dia 03/09/2013.

Processos Remetidos a Delegacia:

PROCESSOS

200303483088

200403280570

9802065510

200701527891

200600660146

200904327080

200504384796

200303483061

200903829708

NATUREZA REMETIDOS DESDE:

Inquerito 26/10/2009

Inquerito 23/08/2010

Inquerito 16/11/2010

Inquerito 16/11/2010

Inquerito 16/11/2010

Flagrante /Inquerito 16/11/2010

Flagrante/Inquerito 16/11/2010

Inquerito 16/11/2010

Inquerito 16/11/2010

...
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200403280545

200903988008

200903234895

200805911647

200601161135

PODER JUDICIARIO
Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

Inquerito

Inquerito

Inquerito

Flagrante/Inquerito

Flagrante/Inquerito

Processos com fase Encarninhando (ao MP, Tribunal de Justira)

16/11/2010

16/11/2010

16/12/2010

16/12/2010

16/12/2010

PROCESSOS NATUREZA ORGAO QUE FOI
ENCAMINHADO , MAS NAO
CONSTA 0 RECEBIMENTO

201201068260 Pedido de rev. prisao

201002463682 Asao Previdenciaria Tribunal de Justiga 09/07/2012

201001138818 A^ao Previdenciaria ^Tr̂iunal de Justiga 109/07/2012

201004016128

200901158431

201001466971

201202031638

200902252245

200702231481

201203906360

201200773777

1201204238531

Rep. Prisao Temporaria

Acao Previdenciaria

Acao Previdenciaria

Medidas Protetivas

Acao Previdenciaria

Acao Previdenciaria

Medidas Protetivas

DESDE

Ministerio Publico ^ 29/03/2012

Ministerio Publico 01/08/2012

Tribunal de Justica

Tribunal de Justica

Ministerio Publico

Tribunal de Justica

Junta Medica

Ministerio Publico

Acao Previdenciaria Junta Medica

Agravo em Execucao Tribunal de Justiga

06/08/2012

06/08/2012

22/08/2012

27/08/2012

03/09/2012

07/11/2012

11/12/2012

117/12/2012

DAS DEMAIS FASES: Conferindo fisicamente as demais fases, pudemos observar que alguns estao

com prazos extrapolados, vejamos:

Aguardando Publicagao Edital : processos andamento regular, o mais antigo:

PROCESSOS PARALISADO DESDE:

201103479266 Edital de intimacao de Sentenca, expedido em 19/04/2013

Aguardando Transito em Julgado : processos com andamento regular

PROCESSOS SITUA(;AO

200902832608 ^Sentenca de extincao proferida em 05 / 10/2010
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Aguardando Devolugao de Precatoria : 56 processos, a mais antiga:

PROCESSOS PARALISADO DESDE:

201104129986 Medidas protetivas, paralisada desde - 05/12/2011- local 8-K - conforme
SPG - nao localizado

Aguardando Devolucao de mandado : 26 processos , o mais antigo:

PROCESSOS PARALISADO DESDE:

201204139010 Aguardando devolucao de mandado desde 06/12/2012 - local 8-D - conforme
SPG - nao localizado

Aguardando Providencia da Escrivania : Apuramos 234 (duzentos e trinta e quatro processo) e dentre
estes 49 estavarn coin prazo extrapolado, anotamos alguns:

PROCESSOS PARALISADO DESDE:

200603229713 22/05/2009

200503295692 04/07/2012

201203378992 17/09/2012

200804891634 17/12/2012

200402750645 17/12/2012

Expedir Guia

PROCESSOS Situacao

201103975352 A sentenca transitou em j ulgado em maio/2012.

Aguardando Resposta de Solicitacao: Ha 78 processos nesta fase , os mais antigos sao:

PROCESSOS Situacao

201203061042

201300353567

200603746114

Aguardando Resposta de Solicitacao desde 30 /10/2012 - local 8-N -
conforme SPG - nao localizado

Aguardando Resposta de Solicitacao desde 04/04/2012 - local 8-F -
conforme SPG - nao localizado

Aguardando Resposta de Solicitacao desde 04/04/2012 - local 7-M -
conforme SPG - nao localizado

Aguardando Juntada de Interlocutoria : haviam 32 processos aguardando juntada, as mais antigas:

PROCESSOS

200901562895

DESDE:

16/11/2010

...... -.........................- - - ------------
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201104643124 27/11/2012

201200609551 03/04/2013

200703694086 17/04/2013

Aguardando Decurso de Prazo : 129 (cento e vinte nove) processos, os prazos mais antigos:

PROCESSOS DESDE: I NATUREZA DA AcAO

200003395981 28/08/2006 Execucao Fiscal

199902305360 28/08/2006 Ordinaria de Cobranca

9801920572 14/06/2007 Execucao fiscal

9801916508 25/06/2007 Execucao Fiscal

200700969661 10/04/2008 Acao Previdenciaria

201001269610 24/11/2011 Representacao Prisao Temporaria

EXECUcAO PENAL:

A escrivania vern cumprindo o disposto na Resolucao 113 do CNJ (separadoo dos procedimentos

pela cor da capa) somente nos processos novos.
Na comarca possui duas servidoras capacitadas para o EXECPEN, a escrivA e a escrevente

Viviane.

Os processo estao separados por tipo de regime no cumprimento da pena, e no que pertine as

providencias da escrivania sao mantidos junto aos demais feitos criminais.

Populagao Carceraria da Comarca : 03/09/2013

Regime Provisorio : 24 (vinte quatro), dentre estes 03 mulheres.

Regime Fechado : 15 (quinze)

Regime Semi-aberto: 12 (doze), 01 mulher entres estes.

Regime Aberto : 03 (tres)

Total : 54 (cinquenta e quatro)

Observagoes gerais:

A escrivania possui cerca de 45 (trinta e cinco) mandados de prisao em aberto e os mandados sao
encaminhados para Delegacia de Capturas e Delegacia local.

A cadeia local e inspecionada todo mes pelo servidor Adimilson Alves do Carmo, nomeado pelo

Juiz que responde pela comarca.

As penas pecuniarias oriundas de transacao penal sao destinadas na sua maioria ao Conselho da

Comunidade.

Os atos ordinatorios tern sido cumpridos pelos servidores.

Na comarca nao possui nenhuma pessoa sob o sistema de protecao a vitima.
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SDM - Segundo informacao da Escriva, alguns processos ficaram pendentes no SDM, tais
processor foram julgados na Justica Ativa no dia 09/05/2013 e, ate a presente data nao foram
devidamente incluidas as sentencas. Vale ressaltar, que foi oficiado a Corregedoria, pedindo autorizacao
para andamenta-los. Noticia, ainda, que em relacao aos demais processos a inclusao esta regular.

CONCLUSOES FINAIS/SUGESTOES:

Diante do que fora citado alhures, ressoa oportuno a execucao do Programa Pai Presente na

Comarca de Mozarlandia.

Frisamos a necessidade premente de alocar urn dos servidores efetivos do quadro do Poder
Judiciario na serventia do protocolo judicial e portaria, considerando a real carencia da reparticao a que a
mesma exige o minimo de conhecirnentos tecnicos e dedicacao exclusiva no exercicio do seu mister.

Consoante afirmado em linhas volvidas, sugerimos a revogacao da Portaria no 013/2011 por estar
em desacordo como o que prescreve o o Officio Circular no 228/2013-SEC, cuja copia esta anexa.

De acordo com o que foi citado anteriormente, visualizamos despacho sem cunho decisorio do
entao Juiz. Dr. Thiago Brandao Boghi (anexo) que a constante em diversos processos, atitude esta que

afronta o Provirnento no 10/2011, da CGJ.

A realidade demasiadamente precaria do arquivo/deposito publico, a similar a quase todas as
Comarcas Goianas, razao porque sugerimos que seja comunicado a Presidencia do TJGO. Neste sentido,
cumpre assinalar que o nobre Juiz, Dr. Pericles Di Montezuma, repassou-nos copia do Officio no
114/2013-SJ, enviado ao Diretor Administrativo acompanhado de algumas fotos locais (copias anexas).

Este e o relatorio e as sugestoes que repassamos a analise de Vossa Excelencia, salvo melhor

juizo.

ASSESSORIA CORREICIONAL JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - CORREGEDORIA-
GERAL DA JUSTII^A DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 07 dias do mes de outubro de dois

mil e treze (07.10.2013).

Lucimar Batista Pereira Benilde Arruda Dutra

l2' Assessora Correicional 19' Assessora Correicional

Paulo Gouthier Neto Ellen Fernanda Hilario

22° Assessor Correicional 25' Assessora Correicional

.......... ........
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