
U tribunal
de justtca
do estado de galas

PODER JUDICIARIO
Corregedoria-Geral da Justiga
Departamento de Orientapdo e Correicao
Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

RELATORIO NO 23/2011
(Processo n° 3647307/2011)

AVK

No periodo compreendido entre os dias 25 a 29 de abril de 2011, por

determinarao da Excelentissima Senhora Corregedora-Geral da Justiga,

Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, comparecemos a Comarca de

CAMPOS BELOS , onde realizamos uma Correicao Geral Extraordinaria

constatando-se o seguinte:

Endereco do Forum : Rua 09, Quadra 18-A, lote 01, Setor Tomazinho.

Telefone: (62) 3451-1681

Juiz de Direito : Dr. Fernando Oliveira Samuel

Inicialmente cumpre-nos salientar que esta Comarca ficou desprovida

de juiz titular quase um ano, tendo somente juizes respondentes. Por este motivo,

existem processos paralisados ha muito tempo, as quais so agora, com a lotacao do

MM. Juiz Fernando Oliveira Samuel, ocorrida no dia 28 de janeiro de 2011, foram

andamentados com as devidas conclusoes e a pratica de atos nas serventias.

SECRETARIA E DIRETORIA DO FORO

Diretor do Foro : Dr. Fernando Oliveira Samuel

Secretaria : IVANE TAVARES DE AMORIM

Sindicancias : Existem 2 sindicancias em curso sob a presidencia do diretor do

foro, estando ambas rigorosamente em dia, com informagao da secretaria de que

serao arquivadas.

Nao existe Deposito Judicial na comarca. Automoveis, motocicletas e
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bicicletas apreendidas sao depositadas no patio do forum e os demais objetos, fic

depositados sob a responsabilidade das proprias partes.

ESCRIVANIA DO CRIME E DAS FAZENDAS POBLICAS

Relacao de servidores:

Escrivao Judiciario : - Sirlene Aparecida da Silva Almeida

Escrevente : - Marivone Alves dos Santos

- Erica Higashi Leal

- Joseneide Costa e Silva

Funcionarios da Prefeitura a disposicao:

NAO EXISTEM

OW

Processos em tramitag5o : 2.624 processos, sendo das Fazendas 1629 fisicos e 23

em tramite pelo Projudi e 995 fisicos do crime

Em analise dos processos das Fazendas Publicas em curso na

serventia, verificamos que estao relativamente em dia , sendo encontradas poucas

awes paralisadas alem do tempo normal , como por exemplo as execug6es fiscais

de n°s . 201001378843, desde (19/05/2010) e 200704813089 , desde (10/12/2008),

ambas atualmente aguardando expedir mandado.

Salientamos que foi realizado mutirao de conciliag5o, envolvendo as

awes de execug5o fiscal, na data de 04 e 05 de abril de 2011, cujas audiencias

resultaram em acordo em mais de 90 (noventa) por cento dos casos, segundo

informado pelo Juiz Diretor do Foro.

Futuramente, na data de 06/05/2011, sera realizado mutirao de

conciliacao envolvendo as awes previdenciarias, tendo sido todas as partes ja

devidamente intimadas para o ato.
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Constatamos, tambem, que o Projeto Atualizar esta sendo mantido pela

serventia.

Em consulta ao Iivro de folhas soltas de processos com carga aos

advogados , detectamos 12 alem do prazo , sendo:

- 200303165329 - Com carga desde 26101/2011

- 200604423629 - Corn carga desde 19/11/2010

- 200704304745 - Corn carga desde 14/01/2011

- 200704695299 - Com carga desde 25/02/2011

- 201001739641, 200604600709, 201003336080, 200705236271,

201000633750, 201001889783, 200902628318 - corn carga desde

25/02/2011

- 9701715110 - Corn carga desde 25/01/2011

De igual forma , no que tange aos Processos corn carga ao MP,

pudemos observar os seguintes alem do prazo:

r

201000536194 - Com carga desde 26/10/2010

200603958294 - Corn carga desde 04/11/2010

200702766806, 200702789938, 200702745515 corn carga desde

04/11/2010

200803056073 - Com carga desde 09/11/2010

- 200705239696, 201001390304 - Corn carga desde 12/11/2010

- 200904767463 - Com carga desde 02/11/2010

- 201100182793 - Corn carga desde 27/01/2011

- 201003649135 - Com carga desde 09/02/2011
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CRIME:

Em analise aos processos criminals, verificamos que estao

relativamente em dia, nao tendo muitos processos paralisados aguardando

providencias que dependam da escrivania.

A titulo de demonstracao, seguem os processos paralisados e suas

atuais e respectivas fases:

200905152292 -Ag. Devolucao mandado desde 26.01.2010

200504151244 -Ag. Devolucao de Carta Precat6ria desde 01.08.2006

200802222387 - Ag. Devolucao de Carta Precatoria desde 05.10.2010

(Este processo nao tinha precatbria expedida, a fase correta era

intimar advogado para apresentar memorials finals. Foi solucionado de

imediato pela escriva, apps nossa orientacao).

A principal preocupacao referente ao bom andamento dos processos

criminals diz respeito a ausencia de representante do Ministerio Publico na

Comarca. Como nao existe promotor titular, os processos ficam por longos periodos

aguardando a manifestacao do orgao ministerial, atrasando e travando o andamento

de todo acervo criminal que dependa da oitiva de Promotor de Justica.

Constatamos a existencia de cerca de 200 processos aguardando

manifestacao do Ministerio Publico, corn fase descritiva "Vistas ao MP" junto ao

SPG.

Analisando os processos que aguardavam cumprimento de pena,

constatamos que em alguns, as liquidacoes das penas estavam antigas, momento

em que orientamos sobre a necessidade de proceder a nova liquidacao nos

referidos processos.
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Indagada a senhora escriva acerca do use do EXECPEN, nos foi dito

que, dentre os servidores desta escrivania, somente a escrevente Joseneide sabe

operar o sistema.

Nos autos de n° 201003648830, referente a execucao de pena do

reeducando Wiltomar Ferreira Alves, verificamos que encontram-se paralisados

desde o inicio do ano de 2010, com informacao carceraria de que ele nao vem

cumprindo o regime determinado por este juizo. Consta dos autos que a pena esta

sendo cumprida na Comarca de Dianopolis-TO. 0 processo estava aguardando o

cumprimento de pena no regime fechado. Foi expedido somente oficio a Comarca

de Dianopolis, afim de que procedessem a unificacao de pena. Entretanto, nao foi

expedida a respectiva carta precatoria para o cumprimento da pena, ja que o regime

imposto por este juizo foi o semi aberto e o naquela Comarca e o fechado.

Apos detectada a referida falha, o processo foi remetido ao gabinete do

juiz que, em seguida, determinou expedicao da carta precatoria de cumprimento de

pena, nas formas de praxe.

Nao constatamos nenhum processo a ser concluso.

PROVIDENCIAS:

Foi orientado que, no prazo de 10 dias , fosse procedida a cobranga da

devolucao dos autos com carga alem do prazo , comunicando o resultado a CGJ, em

seguida.

Orientamos a senhora escriva a retirar periodicamente, pelo sistema

SPG, relatorio gerencial da serventia, a fim de impulsionar algum feito que

eventualmente se encontrar paralisado.

Sugerimos, ainda, que se proceda a Iiquidacao de pena de todos os

processos de execucao, dando preferencia, respectivamente, aos presos do regime

fechado, semi-aberto e aberto, comunicando o resultado a CGJ.
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N res osta das providencias acima descritas, deve -se menciona
p
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numero dos autos em curso na CGJ , correlate a correig5o em Campos Belos, qual

seja 3647307/2011.

ESCRIVANIA DE FAMILIA , SUC., INFANCIA E JUV. E 10 CIVEL:

Relacao de servidores:

Escriva Judiciaria
: - Lorena Maria Rocha da Frota (licenra

maternidade)

Escreventes
: - Alanita Costa Ramos (Escriva respondente)

- Lucilia Santos Silva

- Kelly Rodrigues de Souza Porto

Prefeitura
: - Viviane Fernandes da Silva Gonsalves

Estagiaria
TJ: - Graciely Dias Modesto

Processes em tramitacao: 1.124.

Analisando os processes em tramite nesta serventia , constata-se que

estao relativamente em dia.

Encontramos uma estante em que estavam 70 processor aguardando
17 aguardando

devolucao de mandado, 30 aguardando resposta de solicitacao,

citacao/intimacao postal , 51 aguardando devolug5o de precatoria e 47 aguardando

decurso de prazo . Dentre eles , verificamos estarem alguns corn prazo extrapoa,

momento em que comunicamos a senhora escriva que de imediato comegou a dar-

Ihes o devido impulso.
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Nas demais estantes da escrivania os processos encontravam-se e

dia.

Existem 160 processos que aguardam carga ao Ministerio Publico. A

Comarca nao tern promotor titular , por isso os processos vem sofrendo grande

atraso quando ha a necessidade de interveng5o do parquet.

Nao constatamos nenhum processo a ser concluso.

Apos orientarmos os funcionarios da serventia sobre como retirar o

relatorio gerencial do SPG, detectamos algumas pendencias que ja comegaram a

ser sanadas, ja durante a realizacao da Correig5o.

Analisando o livro de cargas aos advogados, constatamos as seguintes

corn os prazos extrapolados:

- 200901948718 - Com carga desde 02/02/2011

- 200403151559 - Corn carga desde 31/01/2011

- 200203025827 - Com carga desde 27/01/2011

- 201002902678 - Corn carga desde 24/01/2011

- 201002331450 - Corn carga desde 18/01/2011

- 201004024961 - Corn carga desde 18/01/2011

- 200903115349 - Com carga desde 26/10/2010

- 201000463081 - Com carga desde 27/10/2011

- 200904920008 - Corn carga desde 18/11/2010

Nesta mesma situarao , existem ainda outros 18 processos , corn carga

entre as datas de 18 /11/2010 e 07/01/2011.

De igual forma, no livro de cargas ao MP, verificamos as seguintes corn
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os prazos extrapolados:

- 200801756710 - Com carga desde 27/10/2010

- 200903959326, 201000476965, 201000596170, 201003156333,

201002329358, 201002489932, 201002489991 - Todos estes com carga

desde 26/10/2010.

- 200902303010 - Com carga desde 26 /11 /2010

- 201002719954, 200902622549, 200902177464, 200604406325,

201001553114, 200604501760, 200402992339 - Todos com carga desde

16/12/2010

- 200705114664, 201001670153, 201100148455 - Todos estes com carga

desde 19/01/2011.

Nesta mesma situag5o , ainda existern em aberto diversas cargas do

mes de margo do corrente ano de 2011.

Constatamos , ainda , a existencia de inumeros processor arquivados,

sem contudo terern sido antes cadastrados no SPG - Sistema de Primeiro Grau.

Assim , orientamos a escriva respondente a tomar as providencias de mister, ao que

nos disse que designara dois escreventes para cadastrar os mencionados feitos.

PROVIDENCIAS:

Orientamos a senhora escriva a retirar , periodicamente, pelo sistema

SPG, o relatorio gerencial da serventia, a fim de impulsionar algum feito que

eventualmente encontra -se paralisado.
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Orientamos, ainda, que fosse procedida a devida cobranga de todos os

processor que se encontram com prazo de carga extrapolado, tanto aos advogados

quanto ao MP.

Os processos detectados com excesso de prazo na mesma fase ja

estao sendo regularizados com o devido impulso.

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL:

Relacao de servidores:

Secretario do Juizado : - Rilley Nardelley Alves da Silva

Escrevente : - Erica Neres de Oliveira

Funcionaria da Prefeitura de Monte Alegre a disposicao:

- Jhessica Chaves Vieira

Processos em tramitacao : 827, sendo 586 fisicos e 241 pelo Projudi.

Ao manusearmos os Iivros de folhas soltas, de cargas aos advogados e

ao MP, verificamos os seguintes processor com carga em aberto:

Com carga aos advogados:

- 200904070357 - Com carga desde 21/10/10

- 200804522418 - Com carga desde 17/01/11

- 200800225001 - Com carga desde 26/01/11

- 200604570451, 200604570753, 200604574171. Todos com carga

desde 02/02/11

- 200902691104 - Com carga desde 07/02/11

- 200900717992 - Com carga desde 15/02/11

- 200604565458, 200903774237, 200900355128, 200902283620,
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200705053495 e 200903592570, com carga desde 17/02/11

200704457223, 200801859330, 200902065127, 200901532392
200704833373, com carga desde 18/02/11

200901232216. Com carga desde 24/02/11

201001742715, 200705053495, com carga desde 21/02/11

200702548906. Com carga desde 21/10/10

200800292809. Com carga desde 28/02/11

Com carga ao MP, desde:

e

200702774833, 200803740489, 20090212527, 201000189596,

201003520990 e 200803683175, com carga desde 08/11/10

200905100780, 201000190255, 201000922132, 201001103879,

201000999178, 201001105340, 200905063443, 200905063184,

201000869690, 200905100101, 201000892721, 201000548958,

201001104557, 201001503028 e 200905248680. Todos, com carga

desde 11/11/10

200803683175. Com carga desde 08/11/10

- 200604593176 e 200504274567, com carga desde 13/12/10

Observag5o: Todos os demais feitos com carga ao MP, no mes de

fevereiro de 2011, tambem estao em aberto.

Logo, diante desta realidade, solicitamos do secretario Rilley Nardelley

as providencias no sentido de cobrar a devolurao dos processos com carga em

aberto, tanto com os advogados, quanto com o MP, cujas missivas ja comegaram a

ser realizadas neste momento da Correig5o.

Apos ensinarmos os funcionarios da serventia corno retirar o relatorio

gerencial do SPG, estes detectaram varios processos que ja poderiam estar

arquivados, bem corno corrigiram varias inconsistencias no sistema.
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Atraves do relatorio gerencial, foram constatados dezenas de

processos que foram protocolados em duplicidade, alem de diversas cartas

precatbrias que nao haviam sido baixadas no sistema. Tais erros, dentre outros,

constavam no relatorio gerencial como processos aguardando providencias ha

varios anos. Por exemplo, o processo de protocolo n° 200604483125, constava

"Aguardando Providencia da Escrivania" desde 03/04/2006 e, na verdade ja tinha

sido arquivado. Existia um processo fisico e dois numeros de protocolo e autuacao

identicos, relativos a ele no sisterna.

A maioria dos erros identificados ja foram solucionados durante esta

inspecao. Os poucos processos a serem regularizados serao verificados juntamente

com a escrivania de familia, responsavel pelo acervo civet deste Juizado antes da

instalagao do Juizado Especial, pelo Decreto Judiciario n°. 3.212/2010, em 10 de

janeiro de 2011.

PROVIDENCIAS:

Orientamos o secretario a retirar mensalmente o relatorio gerencial

para ter em suas maos o controle dos processos em tramitag5o, evitando-se

qualquer atraso nas atividades da secretaria e impulsionando algum feito que

eventualmente encontrar-se paralisado.

Apenas frisando, os processos identificados no relatorio gerencial com

excesso de prazo vinculavam-se, na verdade, a inconsistencias do sistema, sendo

corrigidas no ato desta inspecao. Foi procedida a devida atualizagao de todos eles

no SPG - Sistema de Primeiro Grau.

ESCRIVANIA DO 2° CIVEL (NAO OFICIALIZADA)
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Relacao de servidores:

Escrivao : - Antonio Silvinio Ferreira Frota

Escrevente : - Ednalva Luiz Cardoso

1^

Processos em tramitacao: 589.

Todos os processos que encontram-se nas prateleiras estao

rigorosamente em dia.

Analisando o relatorio gerencial desta serventia, retirado do SPG -

Sistema de Primeiro Grau, constatamos a existencia de dezenas de processos

paralisados na mesma fase ha varios meses e ate anos. Conversamos com a

escrevente Ednalva e a orientamos a proceder busca a um por um dos processos

em atraso. Apos, no mesmo sentido do que foi feito nas demais serventias

inspecionadas nesta Comarca, foi orientada a sanar as inconsistencias do sistema e

identificar os processos que existem em duplicidade.

Tal providencia comegou a ser tomada pela funcionaria no momento

dos trabaihos correicionais. Diversos autos foram devidamente atualizadas nos

sistema com a corregao dos erros encontrados.

Consultando os Iivros de cargas aos Advogados e ao Ministerio

Publico, constamos diversas cargas com excesso de prazo, dentre as quais

relacionamos as que seguem abaixo:

Carga ao Ministerio Publico

- 29486814 -Com carga desde 09/07/2010

49839055 - Com carga desde 20/07/2010

- 34944796 - Com carga desde 23/07/2010
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- 9300954571 - Com carga desde 16/08/2010

- 200403236325 - Com carga desde 16/08/2010

- 337675 - Com carga desde 16/08/2010

- 200102247867 - Com carga desde 19/08/2010

- 40787105 - Com carga desde 29/09/2010

- 40841721 - Com carga desde 01 /12/2010

- 30088657 - Com carga desde 10/01/2011

or%

Carga aos advogados

- 200102247972 - Com carga desde 09/12/2009

- 200504110823 - Com carga desde 26 /02/2010

- 40787105 - Com carga desde 05 /07/2010

- 200303192733 - Com carga desde 13/07/2010

- 9601173110 - Com carga desde 15/07/2010

- 34880252 - Com carga desde 25 /10/2010

- 29276534 - Com carga desde 26/10/2010

- 9601176187 - Com carga desde 01 /12/2010

- 26676261 - Com carga desde 03/12/2010

- 26669856 - Com carga desde 13 /12/2010

- 200403032797 - Com carga desde 22/12/2010

- 200900988082 - Com carga desde 10 /02/2011

PROVIDENCIAS:
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Orientamos o escrivao a retirar o relatorio gerencial mensalmente, afim

de manter os processos sempre em dia, evitando a demora alem do prazo legal nas

respectivas fases.

Notamos , nesta serventia, que existe apenas uma servidora

responsavel pelos trabalhos , fato que aumenta a morosidade na prestagao dos

servigos . Por este motivo , orientamos o escrivao a proceder a contratacao de pelo

menos mais um servidor.

Varios problemas encontrados nos processos apontados no relatorio

gerencial foram sanados no ato da correicao.

GABINETE DO DR. FERNANDO

Funcionarios lotados no gabinete:

- Maisa Leite Silva de Nahvaez - Assistente de Juiz (juizado)

- Camila Fernanda Cordeiro Madureira - Assistente Administrativa

- Widiney Oliveira Silva - Assistente Juridico.

Detectamos 394 processos conclusos, sendo 366 fisicos e 28 pelo

Projudi.

Verificamos que os processos analisados foram conclusos ha menos

de 30 e 60 dias. Logo , nenhum processo concluso alem do prazo.

Ressaltamos , ainda , que alguns processos ja estavam aptos a

conclusoo a bastante tempo , porem como a Comarca estava desprovida de juiz

titular , nao foi possivel fazer tais conclusoes. Por se tratarem de processos com

menos urgencia , acabaram no sendo priorizados . Tal problema vem sendo aos
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poucos superado com a titularizacao do Dr. Fernando nesta Comarca.

Constatamos que, em alguns processor, nao havia a devida

certificacao quanto a certos atos, tais como remessa a conclusao, juntada de

petig6es interlocutorias, dentre outros.

Observamos que nem todos os processor desta comarca foram

devidamente cadastrados no SPG, em especial, os feitos ja arquivados. Em visita ao

arquivo local, constatamos que incontaveis feitos arquivados nao foram cadastrados

no SPG.

De consectario, sugerimos ao Dr. Fernando Oliveira Samuel, mui digno

Diretor do Foro, que abra um prazo razoavel para as serventias diligenciarem no

sentido de dirimir esta irregularidade, sendo que ele nos afirmou que este prazo a de

sessenta dias (60), a partir de ser dado ciencia aos respectivos responsaveis pelas

serventias.

PROVIDENCIAS:

Orientamos os servidores de todas as serventias a aporem o carimbo

de conclusao e certificar quaisquer outros atos processuais, todas as vezes que se

faga necessario , evitando -se assim eventuais duvidas quanto a data de pratica dos

referidos atos.

ConclusoesISugestoes a Corregedora -Geral:

1) Sugerimos a Vossa Excelencia, se assim entender, o encaminhamento

de Officio ao Ministerio Publico do Estado de Goias, afim de que seja designado, o

quanto antes, Promotor de Justiga para atuar de forma permanente nesta Comarca.

2) 0 MM Juiz Diretor do Foro havia requisitado a construrao de garagens

para abrigar os carros, requerimento este feito durante a reforma deste predio e nao

atendido a tempo. 0 MM. Juiz expoe, ainda, sua preocupacao com os referidos

carros, tendo em vista que o ultimo carro oficial desta comarca, urn Fiat Palio, ficou
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com a pintura toda danificada em razao de ficar constantemente exposto ao tem

Sugerimos a Vossa Excelencia, se for o vosso entendimento, que seja

oficiado o Departamento de Engenharia e Obras e/ou a Presidencia, solicitando as

providencias necessarias para a construcao das referidas garagens, tendo em vista

que o MM. Juiz ja havia solicitado esta providencia via officio.

Com relag5o ao calculo de Iiquidacao de penas sugerimos que Vossa

Excelencia determine ao Departamento do EXECPEN que inclua os servidores da

Comarca de Campos Belos nos proximos cursos de treinamento e capacitagao da

referida ferramenta eletronica.

Esclarecemos que copia do presente relatorio sera autuada nos autos

de n° 3647307/2011 para devido processamento e outra copia ja sera entregue ao

juiz de Direito e Diretor do foro desta Comarca, para as providencias mais imediatas.

COORDENADORIA DE FISCALIZA(;AO E APOIO AS SERVENTIAS DA

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

28 dias do mes de abril do ano de 2011.

Henrique Lourengo Petri
110 Assessor Correicional

Lucimar Batista Pereira

12a Assessora Correicional

^ ^ Jl

G Joao Paulo Lopes Tito

181 Assessor Correicional
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