
corregedoria
geral da justi^a
do estado de goias

ASSESSORIA CORREICIONAL JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

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

RELATORIO No 91/2013

Em cumprimento a determinacao da Excelentissima Senhora

Corregedora-Geral da Justiga do Estado de Goias, Desembargadora Nelma

Ferreira Branco Perilo, no periodo de 23/ 09/2013 a 27/09/2013 (vinte e tres a

vinte e sete do mes de setembro do ano de dois mil e treze ), realizamos

Correicao Extraordinaria nos Servigos Judiciais da Comarca de Pontalina-

GO, cujos resultados passamos a relatar.

Juiz de Direito Diretor do Foro : Dr. Jose Machado de Castro Neto

Representante Ministerial : Dr. Guilherme Vicente de Oliveira

Enderego do Forum : Av. Comercial, Q. 4-A, Lote 1, Residencial Aeroporto -

Pontalina-GO - CEP: 75620-000 - Telefone : (64) 3471-1082.

CONDicOES MATERIALS DO FORUM

O edificio do Forum apresenta condig6es fisicas condizente com o

volume de servigos da comarca e em boas condig6es de higiene.

Os bens apreendidos sao guardados no patio da Cadeia Pt blica
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local, a exemplo de veiculos.

Os bens objetos de constrig6es judiciais, a exemplo das penhoras,

ficam sob o encargo do depositario fiel nomeado.

Nao obstante as condig6es de espago fisico sejam satisfatorias,

convem relatar a ausencia de arquivo processual no edificio do Forum, o qual

ocupa espago fisico no predio da Prefeitura Municipal, onde anteriormente

funcionava o Poder Judiciario local.

Verificamos inumeras caixas de processos arquivados nas

Escrivanias, a exemplo da Escrivania de Familia e 1° Civel, Fazendas Publicas e

2° Civel, de conseguinte, ocupando espago nos armarios destinados a guarda

dos processos em andamento.

Nesse sentido, vislumbramos que a questao do arquivo seja revista,

haja vista que o transporte e a guarda dos processos fica ao encargo de

funcionarios diversos, em veiculos proprios, logo, nao havendo um servidor

designado para recebe-los, promover a conferencia e a guarda dos mesmos.

OBSERVACOES GERAIS

0 acervo de processos em tramite na Comarca de Pontalina a de

aproximadamente, 4.472 processos fisicos e 1.092 processos virtuais -

PROJUDI.

Com base nos relatorios gerados pelo Sistema Controle da

Corregedoria Geral da Justiga do Estado de Goias, junto ao SPG - Busca

Avangada, foi efetuada a analise dos processos em cada Escrivania visitada,

mediante o criterio de amostragem, objetivando a verificacao da regularidade dos

atos processuais.

Os servigos judiciais sao distribuidos da seguinte forma: Escrivania

de Familia e Sucessoes, da Infancia e da Juventude e 10 Civel; Escrivania das

Fazendas Publicas e 2° Civel; Escrivania do Crime; Juizado Especial Civel e
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Criminal, funcionando em espago proprio, embora nao instalados, alem dos

demais servigos.

0 horario de funcionamento a das 8 as 11 horas e das 13 as 18

horas, dessarte, havendo uma interrupcao no atendimento ao publico,

relativamente ao periodo de almogo.

Sobre o expediente forense, o art. 39 da Lei Estadual 16.893/2010,

dispoe:

Art. 39. 0 expediente forense para atendimento ao publico sera

ininterrupto , das 8 horas as 18 horas.

SECRETARIA DO FORO

A Secretaria do Forum a instalada, sendo a Escrevente Judiciaria

Maria Helena de Souza, designada como Assistente Administrativa, de

conseguinte, executando as funcoes inerentes a Secretaria do Foro.

- Livro de de Registro de Portarias - vem sendo regularmente utilizado,

mediante o sistema de folhas soltas.

- Livro para Movimentacao de Material de Consumo - e utilizado pastas para

cada escrivania, sendo que o material que chega do Tribunal a estocado em uma

sala, nas dependencias do Edificio do Forum.

- Pauta de Audiencias - e organizada por cads Escrivania, tendo sido informado

que nos dias 16,17 e 18 de outubro de 2013, seria realizado Mutirao

Previdenciario na comarca, tendo sido veiculada, recentemente, no site do

Tribunal de Justiga do Estado de Goias, noticia sobre a efetividade do referido

mutirao.

Os documentos de interesse do Juizo e servidores, sao arquivados

em pastas proprias.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANDAMENTO

Insta relatar a existencia de Processo Administrativo , instaurado

contra o Escrivao do Crime, Murilo Silva Moura , tramitando na Comarca de

Crominia, presidido pela Substituta Automatica do Juizo de Pontalina, Dra.

Eugenia Bizerra de Oliveira Araujo.

0 servidor processado, encontra-se afastado das fung6es de seu

cargo, sendo oportuno registrar que o mesmo responde a uma Agdo Criminal,

tambem presidido pela Juiza de Crominia, Substituta Automatica da Comarca de

Pontalina.

PORTARIA DOS AUDITORIOS

Porteiro Judiciario : Glaucia Tavares Santiago Ferreira

Auxiliar : Luana Alves de Souza - Cedida pela Prefeitura Municipal de

Vicentinopolis-GO.

Os livros obrigatorios encontram-se com a escriturarao na forma prevista.

CONTADORIA, DISTRIBUICAO E PARTIDORIA

Contador, Distribuidor e Partidor : Edinor Ferreira da Silva.

Auxiliar : Anne Sulivan Vieira de Souza - cedida pela Prefeitura Municipal de

Vicentinopolis-GO.

0 Contador Distribuidor e Partidor a tambem responsavel pela

distribuirao de mandados.

As guias de recolhimento emitidas na serventia, encontram-se

acondicionadas em pasta AZ, conforme determina o artigo 45, inciso I, item 6,

Ku,t IU, N 151), I1" andar, St. Oeste , Goiania - GO - CIII' 74.120-020 - Fone: (62) 3216-2662 / Fax : (62) 3216-2711

4



alinea "b", da Consolidacao dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da

Justiga.

No momento da inspecao contavam 18 (dezoito) processos para

calculo, remetidos a Contadoria em 23 e 24 de setembro de 2013, nao havendo

portanto, processos corn prazos excedidos.

- Livro de Registro de Partilha de Bens- use de folhas soltas, sendo o ultimo

esbogo de partilha datado de 19/09/2010.

- Carga de Processos as Escrivanias - nao faz use do referido Iivro, na forma

prevista na alinea "a", n° 6 , art. 45 da CAN.

DEPOSITARIO PUBLICO E AVALIADOR /OFICIAIS DE JUSTIC;A

Depositario PUblico e Avaliador : Rogerio Jesus Borges Carneiro - tambem

cumpre mandados judiciais.

Oficiais de Justica /Avaliadores : Carlos Marques de Siqueira

Jose Sabino Moura

- Livro de Deposito de Bens - nao obstante o Iivro encontre-se aberto, nao ha

nenhum bern sob seu encargo.

No momento da Inspecao, nao havia mandados em poder dos

Oficiais Avaliadores e do Depositario, com prazos excedidos pars cumprimento.

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

Escriva Judiciario I - Lidiane de Oliveira

Escrevente : Monica Arantes

Servidores do Poder Executivo - cedidos ao Poder Judiciario de Pontalina:

Camilla Marins - Prefeitura Municipal de Vicentinopolis

Pauliane Pereira da Silva - Prefeitura Municipal de Pontalina
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Stephanie Divina de L. Xavier da Silveira - Prefeitura Municipal de Mairipotaba

DATA/CARGA r SITUACAO

A serventia faz use dos livros obrigatorios conforme estabelece o

art. 45 , I da CAN, tendo sido orientado sobre a necessidade de adequagao de

alguns deles, conforme adiante relatado.

- Registro de Termos de Audiencias - os termos sao arquivados

anualmente( pasta AZ), contudo, nao possui termo de abertura e encerramento,

been como a numeracao de foihas e encadernarao ate 200(duzentas) foihas.

- Carga ao Juiz ( conclusos ) - controle de cargas via SPG, cujo ultimo relatorio

refere-se as conclusoes de 26/08/2013. Verificamos que nao havia nenhum

processo concluso, com mais de 100 (cem) digs.

- Carga aos Advogados - serventia faz use de um unico livro para carga aos

advogados, assim como para as cargas ao Ministerio Publico.

E utilizado o sistema de foihas soltas, porem, nao possui termo de abertura e

foihas nao numeradas e rubricadas.

Orientamos que seja feita a adequag5o na forma prevista na CAN.

Verificamos inumeras cargas em aberto a advogados e ao MP, confrontando-as

com o SPG, observamos que alguns ja haviam sido devolvidos a Escrivania,

inclusive sem baixa no SPG, assim como no Livro de Cargas, para exemplificar:

PROCESSO

201200141703

201003082658

201200141703

12/07/2013

DOS LIVROS

prazo de 05 dias - devolvido em 15 /07/2013 -

concluso em 23/09/2013;

12/07/2013 consta no SPG que foi arquivado definitivamente na

mesma data da carga;

12/06/2013 Consta no sistema, nova carga em 12 /07/2013,

devolug5o em 15 /07/2013, atualmente concluso;
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201301618220

200203022780

201104275176

201301322142

201200685622

201300556786

201300842550

03/06/2013 redistribuido ao 2° Civel em 18 /07/2013 - concluso

em 03 /09/2013;

29/05/2013 devolvido em 17/06/13 - posteriormente, foi

concluso , encontrando -se atualmente na escrivania;

26/04/2013 ' devolvido em 07 /05/2013;

03/07/2013

17/04/2013-MP

19/04/2013-MP

22/04/2013-MP

201300823946 15/05/2013

201203466506

201200840202

9802006718

201301618220

201202498889

201203709760

9802006718

14/05/2013

14/05/2013

13/05/2013-MP

07/08/2013

devolvido em 04 /07/2013;

devolvido em 18 /04/2013;

devolvido em 22/04/2013;

devolvido em 22/04/2013;

devolvido em 17/05/2013;

devolvido em 17/05/2013;

devolvido em 23/05/2013;

devolvido em 17/06/2013;

devolvido em 14/08/2013 , concluso;

14/06/2013 devolvido em 28/06/2013;

11/06/2013

carga em

13/05/2013 -

prazo de 20 dins

-MP

200804257951

201300942961

carga em

06/05/2013 -

prazo de 05 dias

- MP;

devolvido em

21/05/2013 -

conclusos em

11.09.2013

carga em

02/05/2013 -

MO; devolvido

Devolvido em 20/06/2013, concluso em 23 /09/2013

carga em 13/05/2013 - prazo de 20 dias.

carga em 06/05/2013 - prazo de 05 dias;

devolvido em 21/05/2013 - conclusos em

11.09.2013

carga em 02/05/2013 - devolvido em 17/06/2013 -

ag. Transito em julgado; alem de outros.
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em 17/06/2013 -

ag. Transito em

julgado ; alem de

outros.

Verificamos tambem processos com carga a advogados,

prazos excedidos, variando entre 412 dias a 22 dial:
T

PROCESSO I DATA/CARGA

200403165916 03/08/2012

ADVOGADO

Edson Daniel Mortari - OAB - 25871/GO

200604588784 { 24/07/2013 Marcelo Marcal Vieira - OAB- 3893/GO

201200856095130/07/2013 Marcos Halila Vieira - OAB - 10560/GO

201300287394 20/08/2013

201203044229 122/11 /2012

201104884377

201103415390

201300010449

07/12/2011

09/08/2011

07/01/2013

201203973424 120/08/2013

201201297570 128/08/2013

Marcos Halila Vieira - OAB - 10560/GO

Francys de Paula F . Guimaraes - OAB-
34252/GO

Marcos Halila Vieira - OAB - 10560/GO

Reinaldo Rodrigues Magalhaes - OAB-
26106/GO

Reinaldo Rodrigues Magalhaes - OAB-
26106/GO

Marcos Halila Vieira - OAB - 10560/GO

Marcos Halila Vieira - OAB - 10560/GO

corn

Orientamos que seja feita a cobranga junto aos advogados

respectivos, tendo sido entregue a Escriva, a lista de processos na situagao

relatada, a qual acatou prontamente tal orientagao.

- Remessa ao Tribunal de Justiga - verificamos que o controle vem sendo feito

regularmente.

- Livro de Selos: nao possui termo de abertura, mas a escrituragao encontra-se

regular. Foi orientada a devolugao dos selos fisicos, nao utilizados, a

Corregedoria.
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DOS PROCESSOS

A Escrivania possui aproximadamente 1.176 (hum mil cento e setenta e seis)

processos fisicos em tramitagao, alem de 11 (onze) processos eletronicos da

seara de Familia.

Quanto aos processos fisicos, passamos ao relato das situagoes identificadas.

- Aptos a Conclusao - contabilizamos aproximadamente 120 (cento e vinte)

processos aptos a conclusao, com a especificacao "conclusos", contudo, no

remetidos ao gabinete, cujos ultimos atos foram efetuados entre o mes de junho e

o mes de setembro do ano em exercicio. Nesse sentido, citamos algumas

situagoes

L PROCESSO NATUREZA

200303305503 Reivindicagao
-- -- -- - -

200904350619 I Reparagao de Danos -

Cumprimento de

Sentenga

20102028523 Requerimento de Guarda

201102677838 Execugao de Pensao

Alimenticia

201104323162 Neg. Paternidade

200604543764 Inventario

SITUAQ,AO

27/06/2013- juntada de memoriais;

04/07/2013 - juntada de mandado de

penhora;

29/07/20132013 - manifestag5o do MP;

29/07/2013 - manifestagao do MP:

29/07/2013 - manifestagao do MP;

23/07/2013 - certificada a nao comprovagao

do pagamento do imposto causa mortis, com

posterior extratagao a publicagao.

Orientamos a Escriva que faga a conclusao dos feitos, dentro da

regularidade prevista.

- Aguardando Providencias da Escrivania - dentre os processos aguardando

providencias da Escrivania, aproximadamente 241 com prazos excedidos, entre

237 e 49 dias, dentre eles destacamos:
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FPROCESSO NATUREZA OBSERVAcOES

201102655982

200904371705

201105083068

201100441829

201100440920

201000554591

fespacho de 11/07 /2012, determinando providencias
Notificacao He

solicitadas as fls . 11 pelo Ministerio das Relacoes
Reconhecimento

Exteriores , referents ao cumprimento de Carta
Paternidade

Rogatoria de Citacao

Execucao

Pensao

Alimenticia

ACao Monitoria

Execucao

Inventario

Inventario

Certidao de 29/01/2013, acerca da publicacao da

sentenga em 28/01/2013 de exting5o, determinando

providencia para o arquivamento; em 24/09/2013, foi

expedida Certidao - Defensoria Dativa.

Despacho de 23 /04/2013, determinando providencias

na forma do requerimento do autor ; em 24 /09/2013,

a Escrivao informou a impossibilidade de

cumprimento em razao de ausencia de pessoa

habilitada para expedir officio ao RENAJUD,

INFOJUD E INFOSEG. NA DATA DE 24/0/2013, a

Escriva procedeu juntada de comunicagdo veiculada

pela Corregedoria , na mesma data via site TJ,

acerca da fase final de processo de certificag5o

digital para atendimento dos magistrados e

servidores no que se refere a tais sistemas.

Em 25/03/2013, a contadoria Judicial da comarca,

elaborou calculo de custas finals. Em 24/09/2013,

remessa ao Distribuidor para baixa total.
Em 21/05/2013, foi certificada a intimagao da parte

autora para providencias; em em 11/06/2013, juntada

de guia de locomogao.

28/05/2013 - Remessa a contadoria Judicial que I

lexpediu guia de locomocao, juntada aos autos

Rua 10, N2 150, 1"1" andar, St. Oeste, Goiania - GO - C'F:P 74.120-020 - roar: (62) 3221[;-266'2 j I'ax: (62) 3216-271 1
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PROCESSO

201100765616

200902704081

201203886602

201300897680

201300466515

NATUREZA

Execugao

Div. Litigioso

OBSERVACOES

em 11/06/2013.

14/06/2013, juntada de guia de custas de locomogao.

Certidao de publicagao de 14/05/2013, acerca da

decisao que julgou procedente a excegao de

incompetencia no apenso n° 201003882573;

aguardando expedigao de intimagao pessoal do

autor; em 24/09/2013, foi expedida Certidao -

Defensoria Dativa.

Em 23/05/2013, certidao de publicagao de intimagao

da parte autora para providencias; em em

Execugao 11/06/2013, Juntada de petigao da parte autora

solicitando a citagao dos requeridos, ainda nao

citados.

Certificado em 16/07/2013, o transito em julgado da

sentenga homologatoria proferida em audiencia de

Alimentos conciliagao, instrugao e julgamento de 23/04/2013;

em 24/09/2013, foi expedida Certidao - Defensoria

Dativa.

Certificado em 16/07/2013, o transito em julgado da

sentenga homologatoria proferida em Audiencia de

Alimentos Conciliagao, Instrugao e Julgamento, proferida em

23/04/2013. Em 24/09/2013, no periodo da

Inspegao, expedida Certidao - Defensoria Dativa.

201300378756 Busca e E m consulta ao SPG , constava aguardando juntada

Apreensao de interlocutoria , nao obstante esta ja houvesse sido

juntada aos autos em 23 /08/2013 , os quais foram

Rua 10 . A" 1-10, 1 1" andar, Setor C)eslc, Goi33nia - GO - C1=P 74.120-020 - Pone: (62) 3216-2662 - www.t go.jusbr
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PROCESSO NATUREZA

201301123379 Apao Monitoria

OBSERVA(;OES

I mantidos na mesma fase, sem andamento posterior;

Aguardando juntada de interlocutoria ha 37 dias. De

acordo com o SPG foi chancelada em Anapolis uma

petig5o em 19/08/2013. Questionamos sobre tal

interlocutoria de no 00601-08601086005, quando foi

informado que o prazo de recebimento varia ate 30

(trinta) dias , mas que contudo ate a data da Inspecao

nao havia sido recebida na Escrivania. Ademais,

consta no processo a certidao de publicag5o de

intimacao do procurador da parte para manifestag5o,

ocorrida em 06/08/2013, contudo, pendente de

certificacao quanto a ausencia de manifestacao.

- Aguardando Cumprimento de Medida Socio-Educativa : verificamos 4

processos que aguardam comprovacao da medida, estando os mesmos sem

novas providencias, entre 486 e 38 dias.

PROCESSO

2010003489960

NATUREZA

Furto

OBSERVAcOES

201001693781 Apuracao
de Ato
Infracional

Sentenga homologatoria de remissao ofertada pelo

MP, de 28/09/2010, com a devida publicag5o, registro

e intimacao do MP; em 18/11/2010, juntada de

mandado de intimagdo dos representantes do menor,

com certidao dando conta do nao cumprimento. Nao

foi certificado o transito em julgado da sentenga.

Somente em 24/09/13, periodo da inspeg5o, foi

certificado que nao houve comprovacao da medida

socioeducativa, com remessa o MP;

Decisao homologatorio de remissao ofertada pelo MP,

de 10/05/2010, com a devida publicacao, registro e

Rua 10 , N" 130, 11 -' andar, St. Ocsr ', Goiania - G(? CU' 74.120- 020 - Pone: (62) 321h-2662 / Fax: (62) 3216-21-11
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intimarao do MP; em 07/07/2010, juntada de

mandado de intimag5o da representada e

responsaveis legais. Em 01.09.2010, certificado o

transito em julgado da sentenga e somente em

24/09/13, periodo da inspecao, foi certificado que nao

houve comprovacao da medida socioeducativa, com

remessa o MP;

201100889226

201301633610 ^Lesao
Corporal
ILeve

Decisao homologatoria de remissao ofertada pelo MP,

de 06/04/2011, com a devida publicarao, registro e

intimarao do MP; em 27/05/2011, juntada de

mandado de intimag5o da representado e responsavel

legal. Em 026/08/2011, certificado o transito em

julgado da sentenga e somente em 24/09/13, periodo

da inspecao, foi certificado que nao houve

comprovagao da medida socioeducativa, com remessa

o MP;

Apurag5o
de Ato
Infracional

Decisao homologatoria de remissao ofertada pelo MP,

de 24/05/2013, corn a devida publicaCao, registro e

intimag5o do MP; em 02/07/2013 juntada de

mandado de intimag5o da responsavel legal do

representado. Em 01/08/2013, certificado o transito

em julgado da sentenr a e somente em 24/09/13,

periodo da inspeg5o, foi certificado que nao houve

comprovag5o da medida socioeducativa, com remessa

o MP;

- Menor Infrator em Regime de Internacao - a titulo de informacao, foram

verificados os processos abaixo discriminados, com andamentos regulares.

PROCESSO NATUREZA SITUACAO

201000334427 Apurag5o de

Ato lnfracional

Apreensao provisoria em 28/01/2010, tendo a

representag5o recebida em 19/02/2010.
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(33442-

83.2010.809.0129)

Sentenciado em 14/02/2011 (prestacao de

servigos); MP recorreu, foi remetido ao TJ em

04/05/2012. Atualmente o menor encontra-se

internado na Cadeia Local desde 25/07/2013,

aguardando vaga em estabelecimento

adequado , inclusive tendo sido encaminhado

officio corn data de 20/09/2013, a

Superintendencia da Crianga e do Adolescente

em Goiania-GO.

201102910397 Medidas Uma das menores , Taynara Joice, encontra-se

(291039- Protetivas internada no Cevarrl, enquanto que a outra, Tals

89.2011.809.0129) (adolescentes Vitoria de Souza Arantes, devera ser

em situag5o de encaminhada ao Ministerio Filantropico Terra

risco). Fertil (feminino), em Goiania, contudo, encontra-

se na cidade de Edeia. Conforme informado pelo

Conselho Tutelar do Distrito Judiciario de

Vicentinopolis, em officio datado de 18/09/2013, o

Conselho Tutelar de Edeia alegou que o

primeiro nao poderia agir naquela Comarca.

Autos com vista ao MP em 18/09/2013.

* Nao ha reu preso na comarca, referente a processos que versam sobre

alimentos.

- Aguardando Andamento dos Apensos - alguns processor cujas situacoes

sao dignas de atencao:

PROCESSO

200804066951

NATUREZA

Execug5o de Pensao

Alimenticia (art 732)

SITUACeAO

485 dias - Em consulta ao SPG consta como

descrig5o da fase em 23/05/2012, suspenso

aguardando andamento do apenso. Tanto
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este quanto o apenso n° 200803603236

-Execucao de Pensao Alimenticia (art. 733),

ambos foram suspensos pelo prazo de um

ano, com vencimento em 05 /03/2013 e

14/12/2012, respectivamente , contudo, nao

certificados . Verificamos que o outro apenso

de n° 200804790790 - Cancelamento de

Pensao Alimenticia - encontra -se baixado,

contudo, nao remetido ao arquivo;

201003882573 Exceg5o de

Incompetencia

Julgada procedente a Excecao, foi

determinado o arquivamento, corn eventual

manifestacao nos autos principais,

20090270481-Div6rcio Litigioso - certidao de

publicag5o da sentenca ocorrida em

14/05/2013. Aguardando certificadao e

arquivamento desde entao.

Expedida carta de intimacao com data de 03 /

06/ 2013, nao havendo juntada de AR ou

qualquer manifestag5o por parte da autora.

201291621180

- Aguardando Devolucao de Carta Precatoria - dentre os processos que

aguardam devolug5o de precatoria, destacamos aqueles que aguardam ha mais

de 472 dias.

PROCESSO

200403123792 -

11576-

7/188(200701948

188)

- ---- - -----
NATUREZA1- SITUACAO

A95o Monitoria ! Encaminhado officio ao Juizo de Ed6ia corn

data de 05/04/2011, solicitando devolucao de

precatoria, nao constando providencia

posterior;

210201145052 A95o Monitoria Certificado em 27/04/12, a entrega da Carta

Rua lt) A' 1 -1 0, 1 1" dndor. Sctor <)es c. Goi2nij - GO-0.1-1-4. 120-0:10- Fone : (62) 3216-2662 - www.tjgojusbr
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Precatoria de Citagao ao advogado da parte

autora, bern como sua intimagao;

201000296690 Ato Infracional Homologada por sentenga de05/02/2010, a

remissao ofertada pelo MP. Apos as

formalidades de praxe, dentre elas a a

intimagao do MP, foi expedida CP a Comarca

de Edeia, em 16/03/2010 para intimagao da

representante legal do adolescente Lucas

rodrigues de Barros a qual nao foi devolvida.

Foi solicita informagao em officio datado d e

31/01/2011, nao havendo providencia

posterior;

200504251109

200504254779

Imissao de Posse 472 dias - Certificado em 01/06/2012, a

retirada da carta precatoria por parte da parte

da exequente e em 21/05/2012, ocorreu a

publicagao de sentenga anterior a retirada da

carta. Nao houve providencia posterior;

Execugao Expedido officio ao Juizo de Cromimnia, com

data de 31/01/2011, solicitando devolugao de

precatoria.

- Aguardando Resposta de Solicitacao - detectamos processos corn prazos

excedidos para as providencias pertinentes, entre 485 e 24 dias:

NATUREZA OBSERVAcAO

200604559296

Execugao

Pensao

Em 24/09/2011, expedido officio ao JD da Vara de Familia

de Primavera do Leste-MT, solicitando informagoes sobre

CP de citagao, penhora e intimagao; AR juntado em

Alimenticia 01/02/2012. Durante a Inspegao , isto e, em 24/09/2013,

foi certificada a ausencia de resposta do officio retro;

201200902070 Furto Despacho de 22/03/2012, determinando solicitar

1:u,, 0, N 10( 1 I'' and ,ir, Sk Oeh tc, (;oiJIma ( 10 - CEP 79,120- 020 - pone: (02).1216 - 2661-'! Fax: (62 ) 1216-2;11
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NATUREZAOBSERVACAO

200804106724

201201742778

200802074140

Destituicao

Patrio

Poder

Furto

Qualificado

Divisao

informag6es ao MP de Itumbiara, cujo officio foi expedido

em 28/03/2012; em 31/05/2012, juntada do respectivo AR

e em em 24/09/2013, foi certificada a ausencia de

resposta do officio retro;

Em 27/09/2012, juntada de mandado de intimacao da

I menor , representada por sua genitora, para coleta de

material para exame de DNA; em 07/11/2012, juntada do

AR respectivo; em 24/09/2013, foi certificado que o

laboratorio nao se manifestou

Em cumprimento a decisao de 06/07/201,do JD, foi

expedido ofIcio a Secretaria Municipal de A95o Social,

solicitando informapoes sobre a prestacao de servigos por

parte do adolescente. Em 17/12/2012, juntada de AR e

em 24.09.2013, certificada a ausencia de resposta.

Officio intimatorio ao agrimensor, expedido em

29/01/2012, o qual foi devolvido por insuficiencia de

endereco em 11/03/2013, nao havendo qualquer

providencia posterior.

SITUA(;OES DIVERSAS

Constatamos a existencia duas Cartas Precatorias, atuadas em

duplicidade, nas seguintes condig6es:

- 201300633837 - Carta Precatoria - Deprecante : Comarca de Crominia -

Citacao;

- 201300770702 - Carta Precat6ria - Deprecante : Comarca de Crominia -

Citarao - Requerente: Adelino Gercino Gomes.

Ambas cuidam das mesmas partes e natureza, tendo sido autuadas e dado

andamento em ambas. Encontram-se baixadas, aguardando remessa ao arquivo.
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Segundo informou a Escriva, tal fato se deu em razao de abertura do malote

digital por ela , bern como pela Secretaria. Informou ainda que se outra serventia

proceder a abertura do malote com expedientes dirigidos a serventia que nao a

sua, podera ocorrer a duplicidade de autuacao.

* Processos eletronicos - PROJUDI - ver parte final deste relatorio.

EXPEDIENTES PARA JUNTADAS

Verificamos 43 (quarenta e tres) petig6es protocoladas em meados do mes de

setembro de 2013, bern como editais de publicag5o, disponibilizados a partir de

entao.

PROJUDI

- 11 processos - Familia:

2 (dois) processos sem movimentacao , desde 02/03/2011 (7100766.34);

01/02/2012 (5058090.82).

CONCLUSAO

Nao obstante a constatacao das situacoes retro alinhavadas,

verificamos que a Escriva, assim como os demais servidores, apresentam

conhecimento dos servigos que Ihes sao inerentes.

Entretanto, sugerimos a adocao de rotinas de trabalho na

Escrivania, objetivando a: movimentacao dos feitos de forma atempada e

equilibrada, em suas diversas fases.

Sobre as inconsistencias identificadas na movimentacao de alguns

processos sem baixa anterior no SPG, orientamos que a Escriva proceda contato

com a Divisao competente desta Corregedoria, para as devidas orientacoes.

ESCRIVANIA DO CRIME

Rua 111 , N 15It, I i ° an lar, St. Oeste, ; i riia - GO - u: P 74.120- 020 - Force: (62) 321 n-2662 / Fax: (62 ) 3216-2_711
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A serventia a composta pelos seguintes Servidores:

Escrivao : Murilo Silva Moura - encontra-se afastado, respondendo processo

administrativo disciplinar.

Escrevente Judiciario / Escriva Respondente : Beatriz Fernandes Souza Garcia

- desempenhando as funcoes do cargo de Escriva- Portaria n. 04/2012 - no

periodo da Inspecao encontrava-se em usufruto de ferias regulamentares.

Escrevente Judiciario : Roberta Ferreira Santos - em substituicao a Escriva

Respondente no periodo de suas ferias regulamentares - Portaria 22/2013.

Servidores do Poder Executivo - cedidos ao Judiciario de Pontalina:

Angela Maria Machado Santos - Prefeitura Municipal de Pontalina;

Karyta Ferreira Gomes - Proas - Prefeitura Municipal de Pontalina;

Rodrigo Snares dos Santos - Proas - Prefeitura Municipal de Vicentinopolis.

DOS LIVROS

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

Serventia cumpre o estatuido na Consolidacao e utiliza os livros obrigatorios,

conforme observacoes a seguir delineadas.

- Livro de Carga ao Advogado : utiliza o sistema folhas soltas. Detectamos que

existem 27 processos corn carga ha mais de 5 dias. Temos como exemplo os

processos:

PROTOCOLO

200604570133

200701564045

DATA/CARGA

20/08/2010 com carga a

1.126 dias.

13/09/2010 com carga a

1.102 dias.

ADVOGADO

Neuber Vidica de Paula Prado - OAB n.

11426-GO.

Sebastiao Francisco de Azevedo - OAB n.

1388-GO.

200603839678 17/09/2010 com carga a

Rua 111. N" 150, 11 ° andar, Setor Ocste,
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1 098

200604571083 12/11/2010 com carga a

1.042 dias.

201003852704

200303333752

dias. n. 1388-GO.

Sebastiao Francisco de Azevedo - OAB n.

1388-GO.

19/11/2010 com carga b Sebastiao Francisco de Azevedo - OAB n.

1.035 dias. 1388-GO.

02/09/2003 com carga a

1.015 dias.

200804764888 05/11/2008 com carga a

1.014 dias.

201100828162 118/05/2011 com carga a

1 855 dias.

201003875160 18/07/2011 com carga a

794 dias.

201100593912 18/07/2011 com carga a

794 dias.

200901473604 21 /07/2011 com carga a

1791 dias.

201000000863

200901017528

200900374742

201003698780

19/08/2011 com carga a

762 dias.

24/11/2011 com carga a

665 dias.

28/11/2011 com carga a

661 dias.

16/01/2012 com carga a

612 dias.

200801967745

200904595689

201003466120

200403231420

20/01/2012 com carga a

608 dias.

23/03/2012 com carga a

545 dias.

17/08/2012 com carga a

398 dias.

17/08/2012 com carga a

Sebastiao Francisco de Azevedo - OAB n.

1388-GO.

Sebastiao Francisco de Azevedo - OAB n.

1388-GO.

Sebastiao Francisco de Azevedo - OAB n.

1388-GO.

Denise Teofilo Alves - OAB n. 28.884 -GO.

Denise Teofilo Alves - OAB n. 28.884-GO.

Sebastiao Francisco de Azevedo - OAB n.

1388-GO.

Sebastiao Francisco de Azevedo - OAB n.

1388-GO.

Sebastiao Francisco de Azevedo - OAB n.

1388-GO.

Patricia Quirino Gonsalves - OAB n. 31.851-

GO.

Denise Teofilo Alves - OAB n. 28.884-GO.

Sebastiao Francisco de Azevedo - OAB n.

1388-GO.

Denise Teofilo Alves - OAB n. 28.884-GO.

Sebastiao Francisco de Azevedo - OAB n.

1388-GO.

Sebastiao Francisco de Azevedo - OAB n.
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398 dias.

201100071703 06/09/2012 corn carga a

378 dias.

201203330418 09/11/2012 com carga a

1388-GO.

Sebastiao Francisco de Azevedo - OAB n.

1388-GO.

OAB: Este processo foi devolvido no dia

314 dias . 23.09.2013 durante a inspecao.

200903584675 16/05/2013 corn carga a ! Tadeu Bastos Roriz e Silva - OAB 22793-

126 dias. ^ GO.

201203187631 29/08/2013 corn carga a

21 dias.

Marcos Halila Vieira -OAB n. 10560-GO.

-Livro de Carga ao Ministerio Publico: a utilizado o sistema de foihas soltas.

Nao detectamos processos corn carga ha mais de 15 dias.

* Observamos que os Iivros de Carga aos Advogados e ao Ministerio Publico, nao

possuem termo de abertura e de encerramento, as foihas nao sao numeradas,

alem de nao observar a exigencia de 200 folhas.

- Livro de remessa aos Tribunais Superiores : o Iivro a utilizado pela serventia,

Iivro ata.

- Livro de carga de inqueritos e documentos : o Iivro de carga e remessa de

documentos a utilizado na forma Iivro ata.

- Livro de Registro de Termo de Audiencias : o Iivro nao a utilizado pela

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

- Livro de Audiencias Admonitorias : o Iivro tambem nao a utilizado pela

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

- Livro de registro de Armas, Objetos e Valores : a utilizado o livro ata. Nao

existem armas de fogo nas dependencias da escrivania, pois segue o

procedimento previsto no Provimento no 20/2012, no que tange a remessa das

armas ao Bata:lhao de Policia Militar.

DOS PROCESSOS

Rua 10, N° 15(1, 11` aridar , So.bw Oeste, Goiania W C II' 74.120-020 - Fong: (62) 3216-2662 _www. *o jus.hr

21

I



Conforme relatorio gerado pelo Sistema Controle da Corregedoria

Geral da Justiga do Estado de Goias, junto ao SPG - Busca Avangada, existem

1.067 processos fisicos em tramitacao na Escrivania do Crime, been como 227

eletronicos -PROJUDI.

A Escrivania pratica os atos ordinatorios indicados no Provimento no

05/2010 da Corregedoria.

Os processos referentes a reus presos nao tramitam separadamente

dos demais processos, salvo os reus presos em execucao penal.

Em consulta ao Sistema Controle, vislumbramos varios processos

paralisados ha mais de 15 dias.

Dentre os casos de paralisacao processual sem justificativa,

podemos mencionar, a exemplo, os seguintes:

- Aguardando Providencias da Escrivania - ha mais de 15 dias, dentre eles

relacionamos alguns mais antigos:

PROCESSOS i DATA/FASE I SITUAQAO

200705084099 28/08/2008 0 processo esta aguardando providencia da

escrivania a 1.848 dias , nao foi localizado durante

a inspecao. Consta no sistema SPG o localizador

5-J, mas apos busca na serventia este nao foi

encontrado.

200801491848 13/10/2008 Trata-se de uma carta precatoria com a finalidade

de cumprimento de pena e esta aguardando

providencia da escrivania a 1802 dias . Nao existe

localizador nem foi encontrada durante os

200402954585

trabalhos.

01/09/2010 Trata-se de uma tentativa de homicidio qualificado

aguardando providencia da escrivania a 1.114
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dias. Costa no SPG o localizador 4R, mas apos

busca na serventia este nao foi encontrado.

200403138900 02/09/2010 Trata-se de Roubo qualificado aguardando

providencia da escrivania a 1.113 dias. A ultima

movimentacao do processo foi em 15 de abril de

2011, com uma certidao do Escrivao Murilo Silva

Moura, certificando que naquela data restavam 02

(dois) meses e 17 (dezessete) dias de pena.

Sendo que ate a data (24/09/2013) nao houve

outra movimentacao dos autos.

200303316483

199902426795

9802009903

200303316467

08/09/2010 O processo encontra-se aguardando providencia

da escrivania a 1.107 dias. A ultima movimentacao

do processo foi em 20/11/2008, com uma remessa

ao contador, sendo visto em estes autos em

correicao em 19 de outubro de 2011. Sendo que

ate a presente data (24/09/2013) nao houve outra

movimentag5o dos autos.

08/09/2010 ' Trata-se de Roubo, Qualificado aguardando

providencia da escrivania a 1.107 dias. Costa no

SPG o localizador 5Q, mas apos busca na

serventia este nao foi encontrado.

08/09/2010 Trata-se de roubo qualificado, aguardando

providencia da escrivania a 1.107 dias. A ultima

movimentacao dos autos foi urn despacho

determinando o aguardo da captura do

sentenciado em cartorio, desde 26 de margo de

2010.

08/09/2010 Trata-se de urn roubo qualificado aguardando

providencia da escrivania a 1.107 dias. Costa no
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SPG o localizador 4R, mas apps busca na

serventia este nao foi encontrado.

200702551419 08/09/2010

9501386090 08/09/2010

199902436260

201001251142

200403138153

200303314944

08/09/2010

Trata-se de ReceptaCao aguardando providencia

da escrivania a 1.107 dias . Costa no SPG o

localizador 5-0, mas apos busca na serventia este

nao foi encontrado.

0 processo encontra-se aguardando providencia

da escrivania a 1.107 dias . A ultima movimentacao

do processo foi em 21 de outubro de 2009, corn

urn despacho determinando que renovasse o

mandado de prisao.

O processo encontra-se aguardando providencia

da escrivania a 1.107 dias . A ultima movimentacao

do processo foi em 02 de outubro de 2009, corn

um despacho informando que os autos foram visto

durante mutirao carcerario.

08/09/2010 Trata-se de uma carts precatoria corn a finalidade

de cumprimento de pena e esta aguardando

providencia da escrivania a 1.107 dias . Nao existe

localizador nem foi encontrada durante os

trabaihos,

08/09/2010 Trata-se de trafico ilicito, aguardando providencia

da escrivania a 1.107 dias . Costa no SPG o

localizador 4-P, mas apos busca na serventia este

nao foi encontrado.

08/09/2010 Trata-se de furto noturno, aguardando providencia

da escrivania a 1.107 dias . Costa no SPG o

localizador 4-P, mas apos busca na serventia este

nao foi encontrado.
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- Observacao : Informamos ainda alguns processo dentre os 95 aguardando

providencia da escrivania que nao foram encontrados durante a inspegao:

200604570915; 201003702699; 200604533874; 200603860731; 201001325219;

200902791421; 201002930612; 200904184140; 201105014848; 201100709589;

201104962718.

- Aguardando Devolur,ao de Mandado - ha mais de 15 dias, dentre eles

relacionamos alguns mais antigos:

PROCESSOS DATA/FASE

200900317374

200403302581

201002785647

200303275701

201100324466 10/03/2011

SITUACAO

Trata-se de uma interpelagao criminal, aguardando

devolugao de mandado a 1.563 dias . 0 processo nao

tem localizador no SPG nem foi encontrado durante a

inspegao.

Trata-se Roubo, aguardando devolugao de mandado a

1.101 dias. Em analise aos autos verificamos que o

mandado ja estava juntado nos autos desde 13 de

setembro de 2010, e o processo parado nesta fase a

1.101 dias.

09/06/2009

14/09/2010

O processo esta parado a 953 dias , aguardando

devolugao de mandado. Em analise aos autos verifiquei

que o mandado ja esta nos autos fI. 232, com o ciente

do defensor. Este mandado nem chegou a ser

encaminhado a central de mandados para distribuigao, o

a intimagao provavelmente foi feito no balcao e o

processo voltou para a estante na mesma fase que

09/02/2011

estava.

Processo parado a 953 dias , aguardando devolugao de

mandado. Consta no SPG o localizador 4-P, mas o

processo nao foi localizado durante a inspegao.

Trata-se de uma restituigao de coisa apreendida,

aguardando devolugao de mandado a 924 dias. Em

09/02/2011
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201104725546

200800753474

201201516310

200504243890 102/07/2012 Trata-se de um acao penal, aguardando devolucao de

mandado a 444 dias . Consta no SPG o localizador 4-R,

mas o processo nao foi encontrado durante a inspeg5o.

Em analise identificamos que o processo tem sentenga

condenatoria transitada em julgado em 06/09/2005, e

encontra-se arquivado na unidade 324, mas sem baixa

no SPG, motivo pelo qual consta 444 dias sem

movimentacao.

analise aos autos verificamos que o mandado de

restituig5o foi juntado aos autos sem certidao do oficial

de justiga quanto a restituirao do velculo, constando

somente uma assinatura ilegivel as fl. 34, nao tendo

como saber se este bern foi realmente restituido.

06/12/2011 Trata-se de uma tentative de homicidio qualificado

aguardando devolucao de mandado a 653 dias . 0 6nico

mandado existente no processo a um mandado de

prisao preventiva as fI. 39/40, sendo que o processo

deveria esta aguardando prisao.

23/01/2012 Trata-se de uma violacao de direito autoral, aguardando

devolucao de mandado a 605 dias . Consta no SPG o

localizador 6-D, mas o processo nao foi localizado

durante a inspecao.

15/05/2012 Trata-se de um pedido de revogag5o de prisao

preventiva, aguardando devolug5o de mandado a 492

dias. Consta no SPG o localizador 6-D, mas o processo

nao foi localizado durante a inspecao.

- Aguardando Decurso de Prazo - paralisados ha mais de 15 dias, dentre eles

relacionamos :

PROCESSOS DATA/FASE SITUA(;AO

201001903107 03/02/2009 Os autos estao aguardando decurso de prazo a 594
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Bias. A ultima movimentagao dos autos foi a juntada de

mandados no dia 03/02/2012, e nao houve mais

nenhum tipo de movimentagao.

200604509248

201203134368

200403138145

201002114963

201002627677

05/06/2012 Trata-se de uma agao penal aguardando decurso de

prazo a 471 dias . Consta no SPG o localizador 1-h,

mas o processo nao foi localizado durante a inspegao.

25/03/2013 Trata-se de lnquerito aguardando decurso de prazo a

178 dias . A ultima movimentagao dos autos foi a

juntada do mandado de citagao do acusado.

26/03/2013 Os autos estao aguardando decurso de prazo a 177

dias. Existe sentenga de extingao e o processo esta

parado congestionando o sistema , sendo que ja

deveria esta arquivado.

21/05/2013

24/05/2013

201301276728 29/05/2013

O processo esta parado a 121 dias aguardando

decurso de prazo. 0 ultimo ato foi a expedigao de

citagao por edital e encontra- se ate a presente data

parado.

O processo esta parado a 118 dias aguardando

decurso de prazo. 0 ultimo ato foi a expedigao de

citagao por edital sua publicagao as fI. 123, mas

encontra-se ate a presente data parado.

O processo encontra-se aguardando decurso de prazo

a 113 dias . 0 ultimo ato proferido nos autos foi a

I certid ao de citagao do oficial de justiga as fls.81.
I.

- Aguardando Prisao - 30 processes:
PROCESSO DATA FASE NATUREZA DIAS

9100665207 02/07/2012 aguardando prisao Agao Penal 444

9802006076 02/07/2012 aguardando prisao Agao Penal 444

8800050689 03/07/2012 aguardando prisao Agao Penal 443

201002197629 03/07/2012 aguardando prisao Execugao Penal 443

201003259248 09/07/2012_aguardando prisao Execugao Penal 1 437
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- Remetidos a Delegacia de origem - 59 processos:

PROCESSO DATA FASE NATUREZA DIAS

200604703605 16/06/2008
remetido a delegacia de

Inquerito 1922
origem

200902023181 09/08/2010 1
remetido a delegacia de

Representagao

para quebra de 1138

00904647743 1/0912010

origem

remetido a delegacia de
sigilo

Inquerito 115

201000355491 18/05/2011

orlgem
remetido a delegacia de

Flag rante/Inquerito 856
origem

201001341583 30/11/2008
remetido a delegacia de

Inquerito 752
origem

Cientificada, a servidora responsavel pela Escrivania, se

comprometeu a oficiar ao Delegado de Policia, para sanar tais irregularidades,

bem como ao Representante do Ministerio Pbblico, para acompanhamento.

PROCESSOS REFERENTES A PRISOES CAUTELARES

Relagao de presos provisorios na Comarca de Pontalina, fornecida

pela serventia:

PROCESSO PRESO INFRA(;AO FASE

Aleandro da Silva

Paiva

200904595689 Andre Luiz Borges Art. 121 da Lei n°

7.209/84

201104877249

Processo principal

para TJ preso desde

31/08/2011.

Antonio Ferreira Alves Art. 121 da Lei I Recebido pelo Tribunal

Ru,i 11), N" 170, 11" arnfar, St Oeste, I ixnia - GO -C F P 74.120-020 - Font: (62) 321(1-2662_' / Fax: (62) 3216-2711
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7209/84

201301740068

201100405156

Antonio Kendson Lei 10826/03,

art.15Santiago Vieira

Ataniel Cardoso de

Almeida

201302293065
201301604040

Bruno Reuson Silva de

Andrade

Carlos Henrique

Pinheiro

Art. 121 do CPB

da lei 7209/84

Art. 155, caput do

CID

Art. 155, caput do

CP

Art . 121, § 2°, inc.

I e II, art. 29 caput

do CP

201301164032 Cesar Antonio da Silva Art.157, § 2°, inc. I

ell do CP

201301164032 Denisval Ramos dos

Santos

Art. 157, § 2°, inc.

IelidoCP

201104341020 Deynner Silva de Jesus

201105118139 Jairo Chaves Silva Art. 33 da Lei n°
1201300316068 11.343/06

201300074439 Joao Alves de Almeida

Filho

LEI: 7209/84

ARTIGO: 180

201303189512 Joao Teixeira dos Art. 33, caput da

Santos Filho Lei 11.343/2006

de Justiga em

28/08/2012

Preso em Flagrante

desde 20 /05/2013,

preso tambem por

mandado de prisao

preventiva da comarca

de Samambaia-DF nos

autos de no

20090910211144.

Aguardando

designag5o do Juri.

Flagrante , quebra de

condig6es em

11/07/2013

Preso - Processo de

Tatui-SP, em

12.07.2013

Preso em flagrante,

desde 07/04/2013

Preso em flagrante,

desde 07/04/2013

Autos Principals no TJ,

Prisao Provisoria

11.12.2012

Preso em Flagrante

em 09/01/2013

Preso em flagrante na

data de 05 .09.2013
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201301074840 Joao Lenon Barbosa

dos Santos

Art. 213, caput do

CP

Preso por mandado de

prisao preventiva em

30.08.2013

201103425115 Jose Ramos do Art. 217-Ado CPB Provisoria 10/05/2012

Nascimentos

201302847451 Junio Flavio Barbosa Art.140 e 147 da Preso em flagrante,

da Silva lei 11340/06 desde 12 /08/2013

201301721888 Lauren Henrique LEI: 7209/84

Martins de Lima ARTIGO: 121

201302208378 Leonaldo Ferreira de LEI: 11343/06 Preso em flagrante,

Melo ARTIGO: 33 em 24/06/2013

201302861047 Lenildo Miranda Sousa Art. 180, Lei Preso em flagrante,

7209/84 em 12.08.2013

201303119123 Manuel JosimarAraujo Art. 147 do CP e Preso em flagrante, na

Lopes Art. 21 do Dec. data de 31.08.2013

cei 3.688/41,

ambos c/c Dir. da

Lei 11.340/06

Marcio Antonio

Fernandes

201302578752 Paulo Henrique Araujo Art. 213 c/c Art. Flagrante, em

de Paula 14, II do CPB 21/07/2013

201302001838 Paulo Martins de Lima LEI: 7209/84

ARTIGO: 147

Carga ao MP

201302738334 Raimundo da Silva Art. 147 da lei Preso em flagrante,

Pereira 11340/06 e art. 14 em 03/08/2013

da lei 10826/03

Rodrigo Jose Silva

Pereira

201301503503 Rones Souza Duarte Art. 33 da Lei Preso em flagrante,

11.343/06 em 01/05/2013

201301158857 Ruiter Chaves de Art. 147 caput I Flagrante (TCO), em
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Miranda

201302472504 Reginaldo Francisco de Art. 157, do CP

Azevedo

201200379734 Tiago Antonio da Silva Art. 33 e art. 35

ambos da Lei n°

11.343/06

201302640113 Tunes de Oliveira Pires Lei 11340/06 - Art.

201301721233 Valteno Pereira da

Silva

129 e 147do CP

Lei 7209/84 -

201302578752

Art.157

Winicius Ferreira Art. 213 c/c Art.

Chaves 14, II do CPB

Valdelei Marques de

Oliveira

07/05/2013

Preso em flagrante,

em 14/07/2013

Preso em flagrante,

em 26/07/2013; preso

tambem pela comarca

de Joviania - autos n°

215015542013809009

5

Preso em flagrante,

desde 17/05/2013,

preso tambem pela

comarca de Crominia

nos autos de n°

172001952013809016

7.

Flagrante, em

21/07/2013

- Observacao : consultando os autos de n. 200904595689, referente ao preso

Andre Luiz Borges, conforme a fase do processo no SPG, o mesmo encontra-se

com carga ao advogado desde 23/03/2012 (545 dias), ou seja, nao a por este

processo que o acusado esta preso provisoriamente, evidenciando falta de

diligencia da Escriva em Substituigao, Beatriz Fernandes Souza Garcia, no

sentido de adotar as providencias devidas.

Os presos definitivos cumprem pena no presidio de Vicentinopolis-GO.



* Processos eletronicos - PROJUDI - parte final deste relat6rio.

EXPEDIENTES PARA JUNTADAS

A servidora responsavel pela Escrivania , nos informou que efetuam

as juntadas diariamente . Na ocasiao , nao haviam petig6es aguardando juntadas.

PROGRAM ATUALIZAR

Verificamos que visualmente o "layout" do Programa atualizar na

Escrivania.
Os localizadores tambem vem sendo normaimente utilizados,

contudo, alguns processos nao foram encontrados nos localizadores indicados,

durante a inspecao .

CONCLUSAO

Verificamos a existencia de varios processos paralisados, com

atrasos na movimentacao, bern como processos que ja deveriam ter sido

remetidos ao arquivos, al6m de outras situag6es, sem justificativa.

Com base nas irregularidades identificadas, concluimos ser

necessaria a adorao de rotinas de trabaiho pela servidora responsavel, no

sentido de executar e distribuir tarefas sob sua responsabilidade, imprimindo

maior diligencia na conducao dos servigos, objetivando cumprir a demanda de

forma satisfat6ria.

ESCRIVANIA DAS FAZENDAS PUBLICAS E 2° CIVEL

Escriva : Lucilene Ferreira da Silva Santos

Escrevente : Fernanda Rodrigues de Almeida
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Funcionarias do Poder Executivo , cedidas ao Judiciario local:

Ariane Maria Martins da Silva - Prefeitura Municipal de Mairipotaba

Mylla Christie Alves da Silva - Prefeitura Municipal de Vicentinopolis

Anny Kelly de Muniz Alcantara - Prefeitura Municipal de Vicentinopolis

Bolsista (FAFICH-Goiatuba): Romerito de Urzeda Martins Junior

Observacoes Preambulares:

Ressaltamos que as decisoes, despachos e sentengas sao langados

no SDM, em conformidade corn o disposto no artigo 148-b da CAN.

Observamos que a Escrivania pratica regularmente os ato

ordinatorios, nos termos do Provimento 05/2010.

DOS LIVROS

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

Serventia cumpre o estatuido na Consolidacao e utiliza a maioria dos livros

obrigatorios, contudo, cabendo algumas observacoes.

- Livro de Remessa aos Tribunais Superiores : nao possui termo de abertura.

Nele tambem a feito o controle das cartas precatorias devolvidas as comarcas

origem.

- Livro de Carga ao Juiz : controle feito pelo SPG. Conforme relatorio gerado pelo

SPG, por ocasiao da inspegao constavarn 289 processos conclusos, sendo 245

recebidos no gabinete, contudo, todos dentro do prazo legal.

- Livro de Carga ao Ministerio Publico : a utilizado o sistema de folhas soltas.

Nao possui termo de abertura e de encerramento. Por ocasiao da lnspecao,

constavam dois processos corn prazos excedidos:

Processo Data /Carga Natu reza
200702738152 05/09/2013 (10 dias) I Civil Publica
201302766540 06/09/2013 (10 dias) ( Retificacao de Nome
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- Livro de Carga aos Advogados : nao possui termos de abertura e

encerramento. De acordo corn o Sistema Controle, haviarn aproximadamente 90

processos com carga entre 1193 e 13 dias, dentre eles:

Processo

201000883358

200904901879

200704086519

009802033235

Data/Carga

18/06/2010

04/03/2011

12/05/2011

27/05/2011

200806001784 20/01/2012

200504299187

20030346464261

200902107059

201203992410

09/02/2012

21/05/2003

25/05/2009

20/12/2012

201001974756 13/02/2013

Natureza

Acao

Advogado

Roberto Rodrigues Moraes - OAB-

Previdenciaria 18277/GO

Carta Maria Rita de Faria e Vasconcelos -

Precatoria OAB - 17707/GO

Execucao ` Odilardo Costa Araujo Filho - OAB

Fiscal 14079/GO

Execucao Odilardo Costa Araujo Filho - OAB

Fiscal ! 14079/GO

Cobranga Roberta Maria da Silva - OAB - 19195-

GO

Execucao

Fiscal

Execucao de

Sentenga

Execucao

Fiscal

A95o

Previdenciaria

Execucao

Fiscal

Odilardo Costa Araujo Filho - OAB

14079/GO

Marcos Halila Vieira - OAB-1 0560/GO

Juscelino Malta Laudares - OAB-

8474/GO

Roberto Rodrigues Moraes - OAB -

8277/GO

Elizabeth Mara Soares Carneiro -

OAB-4861 /GO

Diante disso, orientamos a Escriva a proceder a cobranga dos autos

na forma prevista no art. 349 e 350 da CAN.

- Livro de Termos de Audiencias : nao possui os termo de abertura e de

encerramento.
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- Autos remetidos ao INSS , conforme Officio circular no 063 /2011, da

Presidencia do Egregio Tribunal de Justica do Estado de Goias : verificamos

inumeros processos com prazos alem de 60 dias, a exemplo do Processo no

201104374123 (533/2011) - 07/05/2013.

No momento da Inspeg5o, a Escriva nos apresentou uma listagern constando

para cobranga de 53 feitos com prazos excedidos, isto e, vencimento entre

09/05/2013 e 14/09/2013, dentre eles: (consultar SPG)

r Processo Natureza Data/Remessa

1001237760 A95o Previdenciaria 09/04/2013L M

1 201300951871 T ACao Previdencia(a 24/04/2013

201104487556 A9ao Previdenciaria 24/05/2013

1201104374123 A^ao Previdenciaria 07/05/2013

201104932568 Acao Previdenciaria 11 29/05/2013

* Insta relatar que em consulta recente ao SPG, verificamos que alguns deles

foram devolvidos a Escrivania , a exemplo dos autos n °s 201001237760 e

201300951871.

- Livro de Controle do Selos : a escrituracao encontra-se regular, contudo, nao

possui os termos de abertura e de encerramento. Orientamos que os selos fisicos

nao utilizados, sejam devolvidos a Divisao de Selo da Corregedoria-Geral da

Justiga.

DOS PROCESSOS

Em tramitag5o, 2.308 processos fisicos e 92 processor eletronicos -

PROJUDI.

Relativamente aos processos fisicos, passamos a relatar:

- Aguardando Providencias da Escrivania:
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De acordo corn os relatorios gerenciais emitidos na ocasiao, haviam varios

entre 1125 e 25 dias, pendentes de providencias, dentre eles :

r----
PROCESSOS j DATA !

FASE

200701270300 25/08/2010

29/09/2010

Busca e

Apreensao

SITUAcAO

Nao foi localizado na serventia, haja visto

ter sido remetido ao arquivo, sem baixa,

Ijuntamente com o apenso baixado, qual

200704448097

00800267880

009701814533

200702179994

Natureza

seja, 200604673390; no SPG, nao estao

apensados, mas conforme dito pela

Escriva, Segundo a Escriva possui

localizador.

Reintegracao (Meta 2) - Nao foi localizado na serventia,
de Posse

27/12/2010 Habilitagao de Decisao de 14/05/2013, determinando

15/05/2012

07/03/2013

Credito em

Falencia

estando arquivado sem baixa, inclusive

seem localizador

atualizapao do debito e expedicao de

officio; o debito foi atualizado pela

Contadoria, contudo o officio ao Bco do

Brasil nao foi expedido.

Execucao Segundo a Escriva o processo encontrava-

Fiscal se arquivado sem cadastro(processo

antigo) e foi desarquivado com o devido

cadastro para extracao de copias, tendo

sido devolvido sem a devida baixa;

Execucao Despacho de de 04/03/2013, determinando

Fiscal intimacao, cujo despacho foi extratado em

04/03/2013 e publicado em 06/03/2013

(embora no SPG tenha sido lancada a

data da ultima movimentacao 24/09/2013,

jcom vencimento do prazo 23/12/2013 ) ,
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denotando inconsistencia dos prazos entre

o processo fisico e o sistema;

201104829627 112/08/2013 Execug5o lEm 07/08/2013 , deferido o pedido de

Fiscal penhora on-line na forma requerida pela

Procuradoria da Faz . Nacional , bern como

determinada a Iavratura da minuta

eletronica . ; autos recebidos na escrivania

em 09/08/13, Nao houve providencia

posterior.

201103220645 05/08/2013 Execurao

Fiscal

200704424678 24/05/2013 Acao

Previdenciaria

200904198159 09/08/2013 Acao Civil

Publica

200303524833 28/11/2011 i Execug5o

Fiscal

Deferida penhora on line em 31/07/2013;

autos recebidos na escrivania em

05/08/2013, pendente e expedig5o de

minuta eletronica.

Despacho de 14/05/2013, recebido na

escrivania em 24/05/2013, determinando a

expedi9do de alvara para levantamento

referente a honorarios sucumbenciais. Foi

expedido o respectivo alvara, datado de

27/05/2013, o qual nao foi retirado pela

parte, nao havendo providencia posterior

Encontrava-se ate entao aguardando ser

certificado acerca do andamento dos autos

no 200604594326 , correlato a estes. Foi

certificado em 24/09/2013.

Foi informado que este encontra-se

apenso fisicamente ao Processo no

199902443932, contudo, nao no sistema e

segundo informou a Escriva encontra-se

com carga a Procuradoria Fiscal.

Alem dos processo acima mencionados, aproximadamente mais 8

processos corn prazos excedidos para providencias da Escrivania, entre 41 e 25
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dias, a exemplo: Processor n°s 200504299969; 200702940075;200802313641

200902433266;201102593154;200102339117;200504068622;200804001531.

Foi informado pela Escriva o arquivamento de 5 processor sem as

devidas baixas, alguns deles sem o localizador, a exemplo do Processo n°

200704448097, o que enseja regularizacao.

- Aguardando Decurso de Prazo - 82 (oitenta e dois) processos, tendo sido

analisado alguns deles, sem movimentarao ha mais tempo:

Processor Natureza Situarao

200003577826 Execucao Fiscal 03/05/2011 - 0 processo foi movimentado em

25/09/2013 na semana da inspecao.

200904140916 Execucao Fiscal ^ 01/09/2011 - 0 processo foi movimentado em

25/09/2013 na semana da inspecao. Encontra-

se os autos na fase providencia da escrivania.

200802145137 Execucao Fiscal 25/10/2011 - 0 processo foi movimentado em

25/09 /2013 na semana da inspecao.

200303509257 Execucao Fiscal 16/11/2011 - 0 processo foi movimentado em

25/09/2013 na semana da inspecao.

- Observacao : a Escriva, nos informou que a cada dois meses a procedida a

conferencia do decurso de prazo.

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

analisamos alguns sem movimentacao ha mais tempo:

- ---r _-- --- --,- Situagao
Processes Natureza

200203023549 Execucao Fiscal 122/04/2013 - Processo parado a 154 dias,

l aguardando publicacao de Edital. A Escriva

durante a inspecao verificou e nao encontrou a

publicacao. Mas se prontificou em resolver_ J
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200403230840 PExecugao Fiscal /9204/2013 - Processo parado a 147 dias

aguardando publicapao de Edital. A Escriva

retirou a publicag5o do edital e certificou que

i transcorreu o prazo do edital.

200504272556 Execugao Fiscal 21/05/2013 -Processo parado a 125 dias

aguardando publicapao de Edital. A Escriva

durante a inspegao verificou e nao encontrou a

publicapao. Mas se prontificou em resolver_

200604543381 Execugao Fiscal 10/06/2013 - Processo parado a 105 dias

aguardando publicapao de Edital. A Escriva

durante a inspegao verificou e nao encontrou a

publicapao. Mas se prontificou em resolver.

200701775313 Execugao Fiscal x01/07/2013 - Processo parado a 84 dias

aguardando publicapao de Edital. A Escriva

durante a inspegao verificou e nao encontrou a

publicapao. Mas se prontificou em resolver.

200604547522 Execugao Fiscal 25/07/2013 - Processo parado a 60 dias

aguardando publicapao de Edital. A Escriva

durante a inspegao verificou e nao encontrou a

publicapao. Mas se prontificou em resolver.

- Aguardando Publicag5o de Extrato - 74 (setenta e quatro ) processos neste

andamento, analisamos alguns, sem movimentagao:

Processes Natureza Situa,,ao

200203169578 7 Execugao Fiscal 5/2013 - Processo parado a 143 dias,

aguardando publicapao de extrato. Durante a

inspegao foi retirada a publicapao do extrato.

201204608754 F Cautelar 01/07/2013 - Processo parado a 84 dias,

Inominada aguardando publicapao de extrato. Este

processo a de responsabilidade da Juiza

substituta de Crominia. Durante a inspegao foi
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201203632309

201301890051

201104998216

201302253560

retirada a publicacao do extrato.

Carta Precatoria 02/08/2013- Processo parado a 52 dias,

aguardando publicacao de extrato. Durante a

Carta retirada a publicacao do extrato.P inspecao foi

recatoria 29/08/2013- Processo parado a 25 dias,

aguardando publicacao de extrato. Durante a

inspecao foi retirada a publicacao do extrato.

Busca e 104109/2013- Processo parado a 19 dias,

apreensao pelo aguardando publicacao de extrato. 0

Dec-Lei 911/69 processo foi movimentado em 26/09/2013,

Ordinaria

durante a inspecao, passando para fase

aguardando providencia da parte.

05/09/2013- Processo parado a 18 dias,

aguardando publicacao de extrato. 0

processo foi movimentado em 26/09/2013,

durante a inspecao, passando para fase

aguardando providencia da escrivania.

- Aguardando Providencia da Parte - 53 (cinquenta e tres) processor neste

andamento, analisamos alguns sem movimentagao a mais tempo:

Processor

200603927909

201001042438

Acao Previdenciaria r15/01/2013 - Processo parado a 251 dias,

aguardando providencia da parte. Processo ja

foi sentenciado, houve recurso de apelacao

julgada improcedente pelo Tribunal Regional

Federal. A escriva durante a inspecao remeteu

os autos ao distribuidor para baixa.

Execucao Fiscal 116/04/2013 - Processo parado a 160 dias, I

I aguardando providencia da parte. Durante a

inspecao a Escriva certificou que transcorreu o

prazo de suspensao dos autos sem
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manifestag5o.

200805863162

200704827365

200604610610

200705020597

Execurao Fiscal

Execug5o Fiscal

Execug5o Fiscal

Execucao Fiscal

16/04/2013 - Processo parado a 160 dias,'

aguardando providencia da parte. Durante a

inspecao a Escriva certificou que transcorreu o

prazo de suspensao dos autos sem

manifest ac5o.

23/04/2013 - Processo parado a 153 dias,

aguardando providencia da parte. Durante a

inspec5o a Escriva certificou que transcorreu o

prazo de suspensao dos autos sem

manifestacao.

23/04/2013 - Processo parado a 153 dias,

aguardando providencia da parte. Durante a

inspecao a Escriva certificou que transcorreu o

'prazo de suspensao dos autos sem

manifestacao.

23/04/2013 - Processo parado a 153 dias,

aguardando providencia da parte. Durante a

inspecao a Escriva certificou que transcorreu o

prazo sem qualquer manifestacao referente ao

despacho de fls. 81.

* Processor eletronicos - parte final deste relatorio.

EXPEDIENTES PARA JUNTADAS

Peticoes dernais documentos sao juntados diariamente. No

momento da Inspecao, haviam apenas 6 petig6es e 4 mandados para juntada,

corn datas de recebimento recentes.

CONCLUSAO

Apesar de constatarao de alguns processos fora dos prazos
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previstos, verificamos que a Escriva a diligente e apresenta dominio e

conhecimento dos servigos sob sua responsabilidade.

A titulo de informacao, por oportuno, convem relatar que a referida

servidora nos apresentou algumas amostras de trabalhos de uma comissao que

preside, cujas aches sao voltados para a integrag5o dos servidores, a exemplo

das datas comemorativas, assim como a interacao do judiciario com os

jurisdicionados e a populagao local, deixando transparecer resultados altamente

positivos.

PROCESSOS ELETRONICOS - PROJUDI

Quanto aos processos eletronicos que tramitam na Comarca de Pontalina,

verificamos:

- Fazenda Publica - 92 processos :

17 processos encontram-se paralisados ha mais de 20 dias, a exemplo:

Processo

7243921.95

7062312.19

7064169.3

Ultima
Movimentacao

14/03/2012

09/05/2013

10/05/2013

7069345.60 10/05/2013

7081642.65 10/05/2013

Situacao

Citagao Expedida

Certidao Expedida

Certidao Expedida

Certidao Expedida

Certidao Expedida

- Escrivania de Familia ( remanescentes) - 11 processos:

Constatamos 4 processos paralisados, com datas da ultima movimentacao

bastante antigas:

Processo liltima
Movimentacao

Situacao

Rua 10, N" 150, 11"andar, St. Oeste, Gohinia - GO - CEP 74.120-020 -- Fnne: (62) 321 b-2062 / Fax: (62) 3216-2711
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7100766.34

'7100766.34

5058090.82

5058090.82

02/03/2011

02/03/2011

01/02/2012

01/02/2012

intimacao Iida

intima95o Iida

documento nao cumprido (Carta
de Notificacao)

documento nao cumprido (Carta
de Notificag5o).

- 304 processos - 1a Escrivania Civel - Juizado Especial Ci.vel :

172 processos paralisados ha mais de 20 dias. Como exemplo citamos alguns

que estao sem movimentacao ha mais de 200 dias:

Processo Ultima
Movimentacao

Situacao

5203485.60 20/02/2013 Processo distribuido

5203491.67 20/02/2013 Processo distribuido

5203523.72 1 20/02/2013 Processo distribuido

5203545.33 20/02/2013 Processo distribuido

5224920.90 20/02/2013 Processo distribuido

- 310 processos - 2a Escrivania Civel - Juizado Especial Civel:

164 processos paralisados ha mais de 20 dias, dentre eles destacamos alguns

com movimentacao anterior a 200 dias.

Processo Ultima
Movimentagdo

Situacao

5203268.17 20/02/2013 Processo distribuido

5203318.43 20/02/2013 Processo distribuido

5203474.31 20/02/2013 Processo distribuido

5203502.96 20/02/2013 Processo distribuido

5203515.95 20/02/2013 Processo distribuido

- 227 processos - Escrivania Criminal - Juizado Especial Criminal:
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209 processos sem movimentarao, sendo aproximadamente 76 com mais de 100

dias e os demais entre 99 e 20 dias paralisados, dentre eles:

Processo Ultima
Movimentacao

Situacao

5123596

5123521

5124189

5123485

5213619

15/01/2013 Audiencia realizada sem sentenca

15/0112013 Aud iencia realizada sem sentenca

28/01/2013 Audiencia realizada sem sentenca

14/02/2013 Intimacao lida

07/03/2013 i Processo distribuido

Este e o relatorio que conduzimos a vossa apreciacao.

ASSESSORIA DE ORIENTACAO E CORREICAO JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DE

GOIAS, em Goiania-GO, aos 29 dias do mes de outubro do ano de 2013.

Mice Martins Vieira

10a AAsesora Correicional

Marcia Rabelo Almeida

24a Assessor Correicional

Rua it), A 170, 1 I"andar, SI. Oe5te. (,oidnla - C,O -- CEi' 74.120-020 - Fone : (62) 3216 -2662 / Fax: (62 ) 32,16-271, 11

44


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44

