
tri bunal
PODER JUDICIARIO

de j u n a Corregedoria Geral da Justiga
do estado de goiAs Coordenadoria de Fiscalizagao e Apoio as Comarcas

RELATORIO No 031/2011
( Processos n° 3091872 /2011 e 3344495/2010)

11

No periodo compreendido entre os dias 04.07. 11 a 08 .07.11, por

determinacao da Excelentissima Senhora Corregedora -Geral da Justiga,

Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco ( Portaria n° 42/2011 CGJ), comparecemos a

Comarca de ANAPOLIS , onde realizamos Correicao Geral Extraordinaria , constatando-se

o seguinte:

Endereco do Forum : Av. Senador Jose LourenCo Dias, n° 1.311 - Centro - Fone: (62)

3902-8800.

1a VARA CRIMINAL

Processos em tramitacao : 3315, sendo 995 inqueritos policiais que, na sua maioria,

foram remetidos a delegacia de origem para realizacao de diligencias complementares.

ESCRIVANIA DA 1a VARA CRIMINAL

FUNCIONARIOS:

Escriva : Leni Maria de Souza

Escrevente : Antonio Inacio de Souza

Gislaine Aparecida Guerreiro
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Patricia Maria Brandao Cesar

Laila Pereira Garcia (Encontra-se de licenca por interesse

particular ate 01/2012)

Estagiarios do Tribunal de Justiga : Ageu Souza Leite

Gerson Dias de Oliveira Milazzio

Estagiarios da Camara Municipal : Cassia de Oliveiro

Regis Fontouro Abdala da Silva

Pro jovem : Everton Augusto de Oliveira

DOS LIVROS

Livro de Carga ao Ministerio Publico: Foram constadas 9 cargas em aberto com

prazo extrapolado. Seguem abaixo os dados dos mesmos:

Protocolo Promotor Data da Carga

200603792299 Assinatura rubrica 03/05/11

201100494071 Assinatura rubrica 14/04/11

201100053365 Assinatura rubrica 14/04/11

201003906863 Assinatura rubrica 29/03/11

200301735063 Assinatura rubrica 29/03/11

201001022879 Assinatura rubrica 29/03/11

201100769697 ( Assinatura rubrica 22/03/11

201100591987 Assinatura rubrica 03/03/11

201100573989 Assinatura rubrica 01/03/11

DOS PROCESSOS

Aguardando resposta de solicitacaoacao : Em consulta aos processos que se

encontram nesta fase, constatamos que existem oficios expedidos e aguardando resposta

ha mais de 2 (dois) meses, sendo que para sanar tal irregularidade deverao ser reiterados

os mesmos, a exemplo dos protocolos n° 200902107008, 200904230753, 201100186756.

Apensar : Constatamos a existencia de 11 processos na fase "apensar" mas que, na
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verdade, nao tinham qualquer relagao com esta providencia, pois aguardavam a

expedigao de certidao de honorarios advocaticios, bern como a certificagao quanto ao

decurso de prazo de intimagao via edital. Em todos os 11 casos, as processos ja

poderiam ter sido baixados e arquivados, vez que remontam aos meses de julho a

dezembro de 2010.

Aguardando Providencia da Escrivania : Detectamos alguns processos paralisados

nesta fase com um lapso temporal consideravel, a exemplo dos abaixo discriminados:

PROCESSO DATA/AG. PROV. ESCRIVANIA

96000852480 08/01 /10

8808169219 27/08/10

200800579962

200202594143

200301134337

Certificar:

24/01/11

24/01/11

09/02/11

- Verificamos nesta fase a presenga do processo n° 200804838717, no entanto ele nao

esta para certificar e sim expedir oficio a Delegacia de Policia Federal em Anapolis, desde

o mes de agosto de 2010;

- Encontramos varios processos com despachos datados de janeiro /2010 , para certificar

se os denunciados compareceram em cartbrio para justificar e informar suas atividades. A

titulo de exemplificagao relacionamos os processos : 200701897850, 200805791722,

200804786466, 200803821390, 200902676070, 200603248700, dentre outros.

- Processo n° 200301817388 para certificar o cumprimento de mandado de prisao desde

janeiro de 2011;

- Processo n° 9400605714 aguardando a certificagao da tempestividade do "recurso em

sentido estrito " desde janeiro /2011, ate a presente data (05/07/2011) sem resposta por

parte da escrivania.



I53

- Processo n° 200902795400 aguarda certificarao desde fevereiro/2011.

- Devido ao grande volume de processos nesta fase corn urn extenso lapso temporal,

orientamos a escriva a dispensar uma major atencao a esses feitos, ate mesmo porque

culminara corn conclusoes.

Expedir Mandado de Citacao: Todos os processos encontrados nesta fase nao dizem

respeito a mandado de citarao, tratando-se de processos instruidos, muitos ja

sentenciados. Fomos informados que os feitos se encontravam na respectiva prateleira

por falta de espago, considerando que os a serem conclusos ainda encontravarn-se na

escrivania, na fase "Aguardando decurso de prazo".

Expedir Guia de Execugdo : Foram encontrados 106 (cento e seis) processos na fase

expedir guia, cuja data remonta ao ano de 2009. Segundo a Sra. Escriva esses feitos

foram remetidos a 4a Vara Criminal quando de sua instalacao e posteriormente

devolvidos a esta serventia. Assegura que as guias de execucao penal foram expedidas e

que apenas esta conferindo a extracao da execucao penal, sendo que este servigo a feito

por ela aos Sabados.

Aguardando Comunicacao do SINIC: Foram encontrados 91 (noventa e um) processos

aguardando comunicacao do Sinic - Sistema Nacional de Informacoes Criminais, junto a

Policia Federal, cuja data tambem remonta a 2009. A sra. Escriva informou que esses

feitos ja foram encerrados, porem dependem da devida atualizacao no Sistema da Policia

Federal.

Expedir Officio a Delegacia de Policia : Foram encontrados 85 (oitenta e cinco)

processos aguardando oficiar-se a Delegacia de Policia a respeito da

sentenga/arquivamento e posteriormente ao SINIC, tambem corn data de 2009.

Observacoes gerais:

- Verificamos na serventia a existencia de 40 (quarenta) caixas corn processos

arquivados. Segundo a Escriva nao ha mais espagos no Arquivo Judicial e que o
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problema ja foi notificado ao Diretor do Foro mediante Officio 736/2011 (anexo), datado de

10.03.2011.

- Analisando o Relatorio de Processos em tramitacao da Escrivania, encontramos 858

(oitocentos e cinquenta e oito) processos na fase 54 - Devolvido a escrivania, sendo que

constatamos que eles sao na verdade providencias da escrivania (fase 12 - Providencias

da Escrivania), ou seja, nao estavam contabilizados na estatistica. Orientamos a escriva

a atualizar o andamento na fase correta, conforme preceitos contidos na Consolidarao

dos Atos Normativos da Corregedoria Geral de Justica.

- A serventia alimenta o Sistema de Controle de Prisao corretamente. Existem 07 (sete)

presos em outras comarcas que necessitam de recambiamento, sendo um desde

abril/2009. Ja foi oficiado a SUSEPE para as providencias de mister.

- Conferimos o landamento de sentencas no SPG - Sistema de Primeiro Grau nos

ultimos 06 (seis) meses e constatamos que sao correlatos, ou seja, nao havia despacho

ou decisao registradas como sentenca.

- Vimos no relatorio de processos em tramitacao que haviam 476 (quatrocentos e setenta

e seis) inqueritos remetidos a delegacia de origem. Interpelada a Sra. Escriva disse que a

ultima cobranca foi realizada no ano de 2009, razao pela qual orientamos-a a fazer nova

lista e encaminhar a Dra. Ana Claudia para as providencias de mister.

GABINETE DA 1a VARA CRIMINAL

Juiza : Ana Claudia Veloso Magalhaes

Assistente Juridico : Pablo Caminura Jesus Souza

Assistente Administrativo : Daniela Bitencourt Medeiros

Estagiaria do Tribunal : Roberta Martins da Silva Oliveira

Escreventes lotados na escrivania prestando servico no gabinete:

Herson Aguiar Palhano

Juliana Brito Prates (realiza audiencias)

Conforme verifica- se as fls . 564 dos autos de n° 3344495 , em tramite na
4"
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Corregedoria Geral da Justiga, foi constatado na correigao realizada nesta vara, no

periodo de 26 a 30 do mes de Abril do ano de 2010 (Relatorio n° 15/2010), que os

Escreventes Judiciarios Juliana Prates e Herson Aguiar Palhano estavam lotados no

gabinete da MM Juiza.

Constatamos que a servidora Juliana ainda a quem realiza as audiencias em

todo o seu expediente. Quanto ao servidor Herson, nao obstante no dia em que estivemos

realizando o trabaiho correicional o mesmo ter permanecido na escrivania, nos dias

seguintes, ao retornarmos a serventia para darmos orientacoes a escriva, percebemos

que ele ali nao mais se encontrava.

A fim de dirimir a duvida, retiramos pelo SPG um relatorio de sua matricula,

constatando-se que existem somente atos vinculados ao gabinete, quais sejam registro

de sentengas, decisoes e despachos.

Total de processos conclusos : 784, sendo que destes, 766 foram

remetidos ao gabinete em 04.07.11.

Ressalta-se que os 766 processos conclusos no dia 04.07.11 estavam na

escrivania na fase "Aguardando decurso de prazo", mas, na realidade, aguardavam

ordem para serem conclusos.

Analisando os processos que constavarn na fase "Aguardando decurso de

prazo", mas que na realidade estavam aguardando conclusao, e que foram todos

conclusos em 04.07.11, verificamos que 99 aguardavam conclusao ha mais de 2 meses.

2a VARA CRIMINAL

Processos em tramitacao : 2454, sendo 881 inqueritos policiais que, na sua maioria,

foram remetidos a delegacia de origem para realizacao de diligencias complementares.

ESCRIVANIA DA 2a VARA CRIMINAL
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Funcionarios:

Escriva : Lucelia Moreira Damasceno Lima

Escreventes : Debora Vasconcelos de Melo

Silvana Rosa

Maria Aparecida de Morais

Leonardo Silveira

Edilson Pereira de Morais

Funcionarios da Prefeitura a disposicao:

Lindomar Vasconcelos

Geralda Jorge dos Santos

Estagiarios : Silverio Godoy Del Fiaco

Ana Carolina Cravo Martins

Pro jovens : Michelle Jeniffer Ferreira de Sousa

Jaciara de Souza Ferreira

.•

DOS LIVROS

Livro de Carga a Advogados:

Foram constadas 7 (sete) cargas em aberto com prazo extrapolado, sendo elas:

Numero do Protocolo Advogado Data da Carga

201003825413 Jurandir P. Jardim 03/05/11

201002906290 Adahyl L. Dias Junior 06/04/11

Nao consta n0 protocolode Solange Motta 05/04/11- -
201004513202 Adahyl L. Dias Junior 04/04/11

200301018353 Ada Pereira Ramos 10/03/11

200200519926 Rodrigo Formigao 22/02/11

200703571596 Adahyl L. Dias 13/12/10

Livro de Carga ao Ministerio Publico:

Foram constadas no livro 4 cargas em aberto que nao foram devolvidos
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dentro do prazo. Seguem abaixo os dados dos mesmos:

Numero do Protocolo Promotor Data da Carga

201101560430 Adriana M. Thiago 18/04/11

201100822660 Adriana M. Thiago 23/03/11

201100568101 Adriana M. Thiago 10/03/11

20110631369 (n° de Adriana M. Thiago 03/03/11

f►

protocolo incompleto)

DOS PROCESSOS

1

Aguardando Expedicao de Guia de Execuc ao: Detectamos nesta fase apenas 1

processo paralisado alem do prazo, sendo ode n° 200704091040.

Aguardando Arquivamento : Em consulta aos processos localizados nesta fase,

detectamos varios estagnados ha mais de 120 dias, como exemplo:

- 201002711503 - Desde 11/08/2010

- 201003572485 - Desde 04/11/2010

- 200800158809 - Desde 22/04/2009

- 200800154396 - Desde 24/01/2008

- 200802624051 - Desde 17/06/2008

- 200904039824 - Desde 06/10/2009

- 200903735614 - Desde 22/10/2009

- 200904410832 - Desde 27/11/2009

- 200800852570 - Desde 07/10/2009

- 200800832145 - Desde 07/05/2008

- 201000624565 - Desde 22/03/2010

- 200703073537 - Desde 22/10/2009

- 200500361724 - Desde 06/10/2009

- 200902439078 - Desde 22/10/2009

Aguardando decurso de prazo : Em consulta aos processos localizados nesta fase, ,,
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detectamos varios estagnados a mais de 60 dias, como exemplo:

- 200703319706 - Desde 17/02/2011

- 200500358707 - Desde 24/02/2011

- 200801323104 - Desde 27/10/2010

- 200503537793 - Desde 19/10/2010

- 200401507917 - Desde 19/10/2010

- 200501204371 - Desde 25/10/2010

- 200601752826 - Desde 19/10/2010

- 200900096483 - Desde 25/10/2010

- 200301646575 - Desde 30/03/2011

- 200503458036 - Desde 24/02/2011

- 200904401850 - Desde 21/05/2010

Aguardando resposta de solicitacaoacao : Em consulta aos processos que se

encontram nesta fase, constatamos que existem oficios expedidos e aguardando resposta

ha mais de 2 (dois) meses, sendo que para sanar tal irregularidade deverao estes serem

reiterados, a exemplo dos protocolos n° 9701039076, 200803546879, 200904230737,

200401880650; 200000340680, 200400894429, 200000284836, 200500922220,

200302252945,201002797653 e 201003793104.

Nesta mesma fase, constatou-se que o processo de n°. 200400109764 esta

indevidamente na fase "Aguardando resposta de solicitacaoacao". Neste caso, ja existe

resposta datada de 21/03/2011, conforme se ve no processo de n°. 200602761195.

Aguardando Prisao : Verificamos nesta fase varios processos cujos oficios juntados,

datados de agosto/2010, encaminhados a Delegacia de Policia requisitando informag6es

acerca do cumprimento de mandado de prisao, ainda nao possuem qualquer resposta.

Aguardando Devolur,ao de Precatoria : Detectamos nesta fase a existencia de varios

processos em que a precatoria foi expedida a quase 1(um) ano, sem retorno registrado.

Nesses casos, ainda nao foram procedidas as devidas cobrangas quanto ao cumprimento

pelos respectivos juizos deprecados. Orientamos a escriva a proceder as certificaroes.

11
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Outros processos:

200801478868 - Trata-se de mandado de prisao de NATAIR DE MORAIS, expedido pela

Comarca de Fazenda Nova, recebida em 22.01.2011. 0 juizo da ordem foi notificado

em 15 de fevereiro de 2011 e nada foi providenciado.

201100344866 - Trata-se de cumprimento de mandado de prisao expedido pela Comarca

de Januaria - MG , em desfavor de MARCIO DA SILVA FERRO, efetivada em

07.02.2011. A prisao foi notificada ao Juizo deprecante em 08.02.2011 e ate a presente

data ainda nao foi realizado o recambiamento do preso.

201101905438 - Trata-se de mandado de prisao expedido pela comarca de Ararangua -

SC, em desfavor de de LUCIANO DE QUADROS, efetivada em 06.05.2011. Oficiado o

juizo que expediu a ordem na mesma data e ate a presente ainda nao foi realizado o

recambiamento do preso.

Observagoes Gerais:

- Verificamos que ha 86 (oitenta e seis) armas em cartorio prontas para a remessa ao

Exercito, para destruigao.

- Conferimos o langamento de sentengas no SPG - Sistema de Primeiro Grau - nos

ultimos 06 (seis) meses e constatamos que estao corretos. Nao havia despacho ou

decisao registradas como sentenga.

- Detectamos algumas inconsistencias no sistema, conforme verifica-se abaixo.

Orientamos a escriva no sentido de sans-las.

9900979699 24/06/99 805 Aguardando baixa total ou alteragao
199901368597 05/08/99 805 Aguardando baixa total ou alteragao
199901716536 04/12/01 805 Aguardando baixa total ou alteragao
199902112839 04/12/01 805 Aguardando baixa total ou alteragao
200200339537 24/01/03 805 Aguardando baixa total ou alteragao
200603485140 14/09/07 805 Aguardando baixa total ou alteragao
200703859700 06/08/09 805 Aguardando baixa total ou alteragao
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200701832236 18/12/09 805 Aguardando baixa total ou alteracao
9600819017 17/11/09 38 Aguardando cumprimento de pena

200200571910 08/08/03 13 Aguardando decurso de prazo
200800977852 23/10/09 13 Aguardando decurso de prazo
200900957578 25/11/09 14 Aguardando devolug5o de mandado

9900055454 07/03 /06 22 Aguardando intimagao
9801583967 21/06 /02 12 Aguardando providencia da escrivania

200803184799 13/10/08 12 Aguardando providencia da escrivania
200502520579 18/11/09 33 Arquivado provisoriamente
200502549607 18/11 /09 33 Arquivado provisoriamente
200601664218 14/05 /08 831 Autos conclusos entregues a escrivania
200301817019 17/02/10 831 Autos conclusos entregues a escrivania
201000457766 18/02 / 10 831 Autos conclusos entregues a escrivania
199901609225 26/06/02 35 Remetido a outra comarca

GABINETE DA 2a VARA CRIMINAL

Juiz de Direito : Adriano Roberto Linhares Camargo

Assistente Juridica : Karla de Souza Oliveira

Assistente Administrativo : Admilson Pereira da Silva

Estagiaria : Mariana da Costa Barbosa

Constatamos 22 processos ja despachados no gabinete com Batas de

audiencia em branco. Tais processos constam no SPG-2000 como "Aguardando

Providencia da Escrivania", esperando somente a designagao Bas referidas datas.

Ao retirarmos relatorio dos processos conclusos na data de 04.07.11, pelo

Sistema de Primeiro Grau, constatamos 129 processos, sendo 29 ha mais de 100 dias.

Posteriormente, confrontando a lista dos referidos processos com os feitos presentes no

gabinete, o processo de n° 9900150880 nao foi localizado.

Posteriormente, verificamos que o supramencionado processo estava em

poder do magistrado, o qual encontrava-se de ferias regulamentares, sendo sua

devolucao por ele providenciada na data de 05.07.11.
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3a VARA CRIMINAL

,r.

Processos em tramitacao : 2559, sendo 899 inqueritos policiais que, na sua maioria,

foram remetidos a delegacia de origem para realizacao de diligencias complementares.

ESCRIVANIA DA 3a VARA CRIMINAL

Funcionarios:

Escriva : Silvia Rita Rodrigues dos Santos

Escreventes : Ellen Christina Ribeiro Silva

Ana Julia da Costa Peixoto

Darlene Lucia Rodrigues (encontra-se de licenca)

Maria Jose Sandre Naghetlini

Rhainy Vinicius da Conceig5o

Leusimar Resende R. Campos

Estagiarios do Tribunal de Justiga:

Jessica Mendes de Souza

Maria Julia Pereira Rezende

Pro jovens : Diogo Romero da Silva

Amanda Louredo Chaves

DOS LIVROS

Livro de Carga ao Ministerio Publico : Vislumbramos cargas datadas de 2010 sem a

devida baixa. Aleatoriamente fizemos consulta no SPG, sendo constatado que os feitos

encontravam-se, em sua maioria, na escrivania; alguns, inclusive, baixados.

Fomos informados que isto se verificou por que quem recebeu os processos

nao efetivou o devido registro; informou-nos, ainda, que esta sendo realizado o

levantamento dos autos que se encontram pendentes de efetiva baixa para providencias

futuras.

Livro de Carga ao Advogado : Presenciamos processos com cargas ha mais de mes.
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19-
Por este motivo, orientamos a escriva a intimar os advogados para providenciarem asj

devidas devolug6es o mais breve possivel, sob pena de aplicacao da previsao contida no

caput a paragrafo unico do artigo 196 do CPC.

PROCESSOS

Aguardando Expedir Mandados : A pratica na serventia e a de que, nesta fase, os feitos

nao se restringem apenas a expedicao de mandados e sim a todo ato de expedigao de

documento (oficio, precatoria etc). No SPG, entretanto, cada qual esta registrado na fase

correta. Entendemos providencial a medida tomada pela escrivania, considerando que a

fase se encontra atualizada e com poucos processos.

,aoacao : Detectamos varios processos que aguardamAguardando resposta de solicitar

resposta de officio ha mais de 3 (tres) meses, sem reiterarao. A titulo de exemplificagao

relacionamos:

- 200701059774 - Officio encaminhado a Delegacia da Policia Federal em 15.09.10

- 200701972674 - Officio encaminhado a Coordenadoria do Projeto Sentinela em 11.01.11

- 200805659115 - Officio encaminhado a Delegacia da Mulher de Anapolis em 19.01.11

- 200800240620 - Officio encaminhado ao 50 Distrito Policia) de Anapolis em 10.01.11

200502259641 - Officio encaminhado a 2a Vara de Familia e Sucessoes da Comarca de

Anapolis em 30.01.08 e reiterado em 14.04.10.

Aguardando Pagamento de Custas : Constatamos que os autos do processo n°

200803821411 estao aguardando o pagamento das custas desde 26 de outubro de 2009,

sendo que a ultima providencia foi no sentido de oficiar a Delegacia da Receita Federal

solicitando o n° do CPF do reu para que seja expedida certidao para a divida ativa. 0

mesmo foi constatado nos autos do processo n° 200300419397, sendo que, neste ultimo

caso, a estagnacao ocorre desde o dia 25 de janeiro de 2011.

Observagdes Gerais:

- Os autos do processo n°. 201002566848 (referentes a infracao penal de "Fraudar a

fiscalizacao tributaria...", tendo como reu Zaki Jamil El Bazi) apesar de ter sido autuado na
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data de 12 /07/2010, somente foi concluso para despacho inicial em

evidenciando que ficou estagnado durante o periodo de quase urn ano.

04/07/2011,

- Verificando a estatistica do mes de Junho/2011 obtida nesta serventia, encontramos

algumas inconsistencias que seguem abaixo relacionadas. Orientamos a escriva no

sentido de sans-las.

PROCESSO

200702518578

DATA
03/07/07

FASE
Aguardando alteracoes pelo programa

200703570913 20/09/07 Aguardando alterarOes pelo programa

200302524406 22/10/04 Aguardando audiencia designada

9701223535 13/02/98 Aguardando baixa total ou alteracao

200201314007 29/11/02 Aguardando baixa total ou alteracao

200202591055 27/02/03 Aguardando baixa total ou alteracao

200502224945 13/02/06 Aguardando baixa total ou alteracao

200201748031 25/06/07 Aguardando baixa total ou alteracao

200702696808 07/11107 Aguardando baixa total ou alteracao

200600385820 07/04/08 Aguardando baixa total ou alteracao

200601412413 14/08/09 Aguardando baixa total ou alteracao

199901853240 26/10/99 Aguardando decurso de prazo

199902038949 06/12/99 Aguardando decurso de prazo

200000109856 10/02/00 Aguardando decurso de prazo

200101040959 06/06/02 Aguardando decurso de prazo

200603653540 03/07/07 Aguardando decurso de prazo

200600087152 20/01/06 Aguardando devolucao de mandado

200800453373 12/03/08 Aguardando devolucao de mandado
Oft

200901827988 28/05/09 Aguardando devolucao de mandado

201001365458 15/04/10 Aguardando devolucao de mandado

200401997710 21/06/10 Aguardando devolucao de mandado

200400445411 17/08/10 Aguardando devolucao de mandado

201000926669 16/09/10 Aguardando devolucao de mandado

201003790202 20/10/10 Aguardando devolucao de mandado

201003960094 16/11/10 Aguardando devolucao de mandado

9900150848 09/02/99 Aguardando inquerito

200603101059 26/10/06 Aguardando inquerito

200803105392 20/08/08 Aguardando inquerito

201000589506 07/05/10 Aguardando inquerito
200805065266 09/06/10 Aguardando inquerito

201003386010 29/09/10 Aguardando inquerito

201003327847 30/09/10 Aguardando inquerito
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201003572850 07/10/10 Aguardando inquerito

200300470627 01/04/03 Aguardando intimacao

200401960492 26/10/04 Aguardando intimacao

200502591042 03/11/05 Aguardando intimacao

200702432096 15/08/07 Aguardando intimacao

200800615918 21/02/08 Aguardando intimacao

200901452348 24/04/09 Aguardando intimacao

200502656861 22/11/10 Aguardando intimacao

9800002600 20/03/98 Aguardando providencia da escrivania

199901916799 19/11/99 Aguardando providencia da escrivania

200302531682 07/04/05 Aguardando providencia da escrivania

9701156820 31/10105 Aguardando providencia da escrivania

9900069153 31/10/05 Aguardando providencia da escrivania

199901432309 31/10/05 Aguardando providencia da escrivania

200400440762 31/10/05 Aguardando providencia da escrivania

200301285971 16/02/06 Aguardando providencia da escrivania

200700716011 23/03/07 Aguardando providencia da escrivania

200700177684 09/04/07 Aguardando providencia da escrivania

200701076229 10/04/07 Aguardando providencia da escrivania

200703198143 11/09/07 Aguardando providencia da escrivania

200703547849 26/09/07 Aguardando providencia da escrivania

200701329763 29/08/08 Aguardando providencia da escrivania

200801325964 29/08/08 Aguardando providencia da escrivania

200801337083 29/08/08 Aguardando providencia da escrivania

200802662484 29/08/08 Aguardando providencia da escrivania

200603150661 20/02/09 Aguardando providencia da escrivania

200901047575 01/04/09 Aguardando providencia da escrivania

200901409485 27/04/09 Aguardando providencia da escrivania

200903288243 17/08/09 Aguardando providencia da escrivania

200603979992 09/12/09 Aguardando providencia da escrivania

201000400063 22/02/10 Aguardando providencia da escrivania

200201995195 18/03/10 Aguardando providencia da escrivania

200802658851 13/04/10 Aguardando providencia da escrivania

201001528519 27/04/10 Aguardando providencia da escrivania

200601482527 01/07/10 Aguardando providencia da escrivania

201003364645 18/10/10 Aguardando providencia da escrivania

200803833010 08/11/10 Aguardando providencia da escrivania

200601094179 08/06/06 Autos conclusos entregues a escrivania

9700934470 16/09/97 Com vista ao Ministerio Publico

9701055977 05/11/97 Com vista ao Ministerio Publico

200200826012 08/10/02 Com vista ao Ministerio Publico

200901593758 04/11/10 Com vista ao Ministerio Publico
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201001045119 19/11/10 Com vista ao Ministerio Publico

201002121013 25/11/10 Com vista ao Ministerio Publico
201004164097 25/11/10 Com vista ao Ministerio Publico

200502285553 03/08/10 Com vista para o advogado

200200061369 01/07/10 Desarquivado -Aguardando escrivania

200201844359 15/12/10 Devolvido a escrivania

9800277919 17/04/98 Devolvido ao juizo de origem

9800286292 17/04/98 Devolvido ao juizo de origem

9800279717 17/04/98 Devolvido ao juizo de origem
9800473238 05/06/98 Devolvido ao juizo de origem
9801537566 07/12/98 Devolvido ao juizo de origem

200002184359 21/12/00 Devolvido ao juizo de origem
9701383834 22/03/02 Devolvido ao juizo de origem
9701315022 21/01/05 Devolvido ao juizo de origem

200301624407 27/11/03 Em diligencia

9900283597 15/04/99 Redistribuido a outro juizo
9600902372 30/12/97 Remetido a outra comarca

9701315448 21/01/05 Remetido a outra comarca
200200749638 05/09/02 Remetido ao protocolo
9800821589 18/08/98 Remetido ao Tribunal de Justiga
9800743626 22/12/98 Remetido ao Tribunal de Justiga

- Realizamos a conferencia das sentengas registradas pela escrivania no ano de 2011 e

constatamos que o problema de registro em duplicidade, detectado na inspegao anterior,

foi devidamente solucionado.

- Foi constatado que os mandados de prisao nao estao sendo renovados a cada 06 (seis)

meses.

- Foram encontrados muitos inqueritos remetidos a delegacia de origem, bern como

notificagao de flagrante cujo inquerito nao foi encaminhado ao Judiciario, alguns ha mais

de 10 (dez) anos. E necessario fazer uma lista de tais procedimentos investigatorios e

encaminhar ao Ministerio Publico para a devida fiscalizacao.

GABINETE DA 3a VARA CRIMINAL

Juiza: Edna Maria Ramos da Hora

Assistente Juridica : Amanda Martins Rodrigues
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Assistente Administrativo : Gislene Rodrigues Alves

Estagiaria do Tribunal : Juliana Karla Galvao Siqueira

Pro jovem:

Saulo Monteiro de Padua

Wellington Wolney Silva Pacheco

Existem no gabinete 69 (sessenta e nove) processos conclusos, sendo 6

(seis) ha mais de 100 (cem) dias, conforme abaixo discriminados:

PROCESSO DATA

200800000093 28/09/10

200702806948 05/11/10

200803587117 05/11/10

201000159862 05/11/10

200802465654

200800911711

17/11/10

25/11/10

4a VARA CRIMINAL

Processos em tramitarao : 3086, sendo 402 inqueritos policiais que, na sua maioria,

estao na delegacia de origem para a finalizacao de diligencias.

ESCRIVANIA DA 4a VARA CRIMINAL

Funcionarios:

Escriva Respondente : Alzira Rezende

Escrevente: Gabriel Garcia

Antonio Carlos Junior

Claudia Fernanda

Rosemary Caixeta

Auxiliar Judiciaria cedida pelo TJ:

Ana Flavia Antunes

Estagiarios do TJ: Agata; Danyla e Santiago
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Estagiario cedido pela Camara Municipal:

Gustavo dos Santos

Pro jovens: Gabriel Henrique

Yasmim

Constatamos que ainda nao foi possivel dar integral cumprimento a

determinacao apresentada durante o mutirao carcerario passado, no sentido de proceder

a constante atualizacao da liquidarao de pena em todos as feitos. Segundo os servidores,

foram requisitadas a SUSEPE as certidoes carcerarias vinculadas a todos as processos

em tramitacao, mas que, devido ao remanejamento de servidores daquele orgao,

acredita-se que as pedidos nao serao atendidos a contento.

AO&

Encontramos 69 (sessenta e nove) processos onde constam reus presos em

regime serniaberto que aguardam a liquidacao da pena ha mais de 06 (seis) meses,

dependendo de juntada de certidao carceraria. Consta dos autos que a SUSEPE foi

oficiada e ate a presente data nao encaminhou as referidas certidoes. Ademais, com a

proximidade do mutirao carcerario, tem-se priorizado os processos de presos em regime

fechado.

Ha tambem varios processos aguardando a feitura de calculos de liquidagao

de pena, sendo que na serventia, atualmente, ha apenas uma escrevente e um estagiario

aptos para tal tarefa (na inspecao anterior nao havia nenhum), este ultimo teve seu

contrato vencido no final do ano de 2010 e somente em margo deste ano a que se

conseguiu a renovarao contratual, motivo que veio a atrapalhar a agilizacao dos referidos

trabalhos. A realizaCao dos calculos ficou ainda mais prejudicada com o retorno da

escrevente a comarca de origem (Goiania).

Tal problems, acima manifestado, foi solucionado recentemente e,

relativamente a atualizaCao dos calculos de liquidarao de pena, os trabalhos foram

retomados, numa sala especialmente organizada para tanto.

Conforme informado, estao sendo priorizados os processos de reus presos

no regime fechado, como anteriormente mencionado. No momento dos trabalhos

correicionais, um dos computadores destinado a liquidacao de pena estava com defeito.
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Circunstancia que emperra o melhor desenvolvimento dos calculos.

Verificamos que havia 139 (cento e trinta e nove) processos com audiencia

admonitoria designada, as quais se realizarao durante um mutirao organizado pela MM.

Juiza nos digs 11, 15 a 22 de Julho.

Constatamos, ainda, que existem varios processos cujas etiquetas ainda

indicam suas antigas serventias, as quais nao mais estao vinculados. Necessaria a devida

atualizarao.

DOS LIVROS

Livro de Carga a Advogado : E utilizado o sistema manual por meio de Livro Ata, contudo

nao possui termo de abertura. As cargas mais antigas foram cobradas, inclusive com a

expedicao de mandado de busca e apreensao. Discriminamos abaixo as cargas com

prazo extrapolado:

PROCESSO

9800918345

200703587140

200904620241

9800486526

DATA

06/04/10

12/08/10

26/11/10

10/12/10

0. 200100072890 14/12/10

9700751325

200502505235

200701178617

9900602137

16/12/10

14/01/11

01/02/11

29/03/11

Livro de carga ao Ministera Publico : Ainda persiste em aberto as cargas realizadas no

ano de 2010, conforme verificado na inspecao anterior. Salientamos que no mutirao

carcerario foram despachados centenas de processos no sentido de abrir vista ao Orgao

Ministerial. Devido ao grande fluxo de processo, a serventia nao procedeu as baixas, no

que foram orientados a faze-lo. Discriminamos abaixo as que se encontram em aberto:
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PROCESSO DATA

201002786678 16/08/10

201100756447 16/03/11

200902448913 28/03/11

200000078608 26/04/11

200100570075 26/04/11

200600295197 26/04/11

200901581784 26/04/11

200904851243 26/04/11

201000540841 26/04/11

201001061580 26/04/11

201001740623 26/04/11

201001849617 26/04/11

201002871080 26/04/11

201004502227 26/04/11

201100180162 26/04/11

201100973065 26/04/11

201100979276 26/04/11

201101493601 26/04/11

9601030972 26/04/11

200300552100 26/04/11

200402328943 26/04/11

200602792384 26/04/11

201004323578 26/04/11

200803313327 26/04/11

200905147140 26/04/11

Observacao : Os livros de controle de selo, de armas, remessa para o tribunal e de

objetos e valores estao regularmente escriturados, porem sem termos de abertura e de

encerramento.
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DOS PROCESSOS

Aguardando Transito em Julgado : Detectamos nesta fase varios processos cujo

transito em julgado ocorreu ha mais de 2 (dois) meses, a exemplo dos processos de n°s:

200200951356, 200703793084, 200601447330, 201000165650, 201001753164,

200100154721, 9501088693, 199901609020, 9000426561, 200905062838 e

200704392261.

0 processo de n° 200703293219 foi encontrado nesta fase , no entanto, na

realidade , esta para certificar sobre a preclusao da decisao de pronuncia. 0 processo de

n° 201100337584 tambem foi encontrado equivocadamente nesta fase e, ao consulta-lo

pelo SPG, constava a fase "Aguardando decurso de prazo".

Remeter ao distribuidor para baixa : Constatamos 2 (dois) processos nesta fase

paralisados ha mais de 60 (sessenta) dias, cujos protocolos sao: 960085092,

201001461503.

Documento Expedido - aguardando assinatura : Contabilizamos 165 (cento e sessenta

e cinco) processos nesta fase, tratando-se de editais, mandados e oficios expedidos pela

serventia e que aguardam assinatura da magistrada. A maioria desses documentos foram

expedidos no mes de junho.

Aguardando resposta de solicitacaoacao : Em consulta aos autos de processos que se

encontram nesta fase, constatamos que existem oficios expedidos e aguardando resposta

a mais de 2 (dois) meses, sendo que para sanar tal irregularidade deverao ser reiterados,

a exemplo dos protocolos n° 200602365818, 200804042688,201000135068,

200302477297, 200300526509,200903729843, 9200625304, 200201736246,

200804761684, 8200042243, 9400607024,200100351438 e 200600840497.

Aguardando Vista ao Ministerio Publico : Verificamos a existencia de alguns processos

aguardando remessa ha mais de 2 (dois) meses , tais como os de n°s 200804280546,

200703693403 e 2008O4388797.

A maioria dos processos nesta fase, entretanto, que somam mais de 150, T7'"
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foram devolvidos pelo promotor de justiga sem manifestacao, sob justificativa de que

entraria em gozo de ferias e, por este motivo, deveriam ser reenviados posteriormente.

Aguardando DevoluCao de Precatoria : Em consulta aos processos que se encontram

nesta fase, constatamos a existencia de alguns estagnados ha mais de 2 (dois) meses,

sendo que pars sanar tal irregularidade deverao ser oficiados os jUIZOS deprecados

solicitando informacoes sobre o cumprimento destas precatorias. A exemplo do protocolo

n° 9901076846.

Aguardando Designacao de Sessao do Tribunal do Juri: Detectamos 107 processos

nesta fase, muitos paralisados antes mesmo da instalarao da Vara de Execucoes Penais,

a exemplo dos que seguem:

Protocolo Desde

200101906883 17/12/10

200000067452 18/10/10

200802250437 27/05/08

200200941520 09/12/10

199901249830 17/12/10

200201791590 29/06/10

200704697666 07/01/10

200100233290 16/12/10

9900082320 08/01/10

9300821032 03/05/11

200804839616 20/08/10

199901270309 15/02/10

9600858462 13/09/10

200600328869 30/06/10

200000256727 08/01/10

199901700303 20/06/03

200101460567

199901918163

12/05/11

12/01/10

200500526030 14/12/09

200803208884 28/06/08

199901269300 24/11/09
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200802086580 28/04/08

200000114507 17/12/10

199901818436 11/05/11

200300390135 17/09/07

200100154934 09/02/09

200301750089 14/01/10

2006016680027 14/12/09

9700850790 17/12/10

200402080003 09/12/10

200101362123 11/06/10

200501098075

9701055128

17/12/10

16/02/04

9701038355 17/12/10

200705220294 17/12/10

200501746484 17/12/10

9600845450 25/10/10

200400929060 12/05/10

9900111273 17/12/10

Certificar : Encontramos processos aguardando certificacao ha mais de 2 (dois) meses. A

titulo de exemplificacao, relacionamos os seguintes: 200904406576, 200904513283,

200903519512, 200600419880, 200904096860, 200200248965, 200801131132,

201000674120, 201000340761, dentre outros .

Expedir Carta Precatoria : Verificamos varios processos irregularmente nesta fase, sendo

que a excecao do feito de n° 201003762624, os outros eram todos para certificar. Fomos

informados pela escriva que, embora no SPG estivessem no localizador correto,

fisicamente, talvez por equivoco, foram colocados na prateleira incorreta.

0 processo n° 201003762624, que se encontra aguardando expedigao de

precatoria , foi recebido na escrivania em 17/12/2010, sem o cumprimento ate a presente

data (06 /07/2011).
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Observacoes Gerais:

- Considerando que a 4a Vara Criminal foi instalada em dezembro/2009, verificamos

algumas inconsistencias na estatistica da serventia junto ao Sistema de Primeiro Grau, a

saber:

0^

T

PROCESSO DATA FASE

8808170640 1/1 0/88 Remetido a delegacia de origem

9400613512

9701050495

11/06/96

26/09/97

Remetido a delegacia de origem

Aguardando prisao

9400630972 28/01/98 Remetido a delegacia de origem

9000435366 03/03/98 Remetido a delegacia de origem

9400630999 03/03/98 Remetido a delegacia de origem

9800804390 04/08/98 Aguardando alteracoes pelo programs

9900144880 10/02/99 Aguardando inquerito

9900134699 24/05/99 Devolvido ao juizo de origem

200000078624 11/02/00 Remetido a delegacia de origem

200000535316

200101277924

9100553921

200201122620

9801004924

20/09/00 Remetido a delegacia de origem

18/01/02 Recebido pelo Tribunal de Justica

14/05/02 Com vista ao Ministerio Publico

29/07/02 Aguardando inquerito

19/08/02 Remetido a delegacia de origem

200201025382 19/09/02 Remetido ao protocolo

200201550630 07/10/02 Remetido a delegacia de origem

200201806724 13/11/02 Recebido pelo Tribunal de Justica

200201011020

200201108016

07/02/03 Remetido a delegacia de origem

13/03/03 Remetido a delegacia de origem

200200396816 28/03/03 Remetido a delegacia de origem

200300602833

200300504815

29/04/03 Aguardando decurso de prazo

26/06/03 i Remetido a delegacia de origem

200301750291

200302618788

13/10/03 Remetido a delegacia de origem

18/02/04 Aguardando prisao

200400018726 19/03/04 Com carga para o Ministerio Publico

200400081363 23/03/04 Remetido a delegacia de origem

200200552460 18/11/04 Aguardando providencia da escrivania
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200500231480 03/03/05 Devolvido a escrivania

200500482238 27/07/05 Aguardando providencia da escrivania

200502210510

200502213331

200502212297

06/10/05 Remetido a delegacia de origem

06/10/05 Remetido a delegacia de origem

07/10/05 Remetido a delegacia de origern

200502211002 13/10/05 Remetido a delegacia de origem

200301749790

200501087650

07/11/05 Remetido a delegacia de origem

07/11/05 JRemetido_a delegacia de origem

200501454190 07/11/05 Remetido a delegacia de origern

200502616762 18/11/05 Remetido a delegacia de origem

200502592936 02/01/06 Remetido a delegacia de origem

200400365906 11/01/06 Remetido a delegacia de origem

200402477167 03/02/06 Remetido a delegacia de origem

200400462677 07/02/06 Autos suspensos aguardando o and amento do apenso

200401170785

200600793618

07/02/06 Autos suspensos aguardando o andamento do apenso

24/03/06 Remetido a delegacia de origem

200600776691

9801699841

02/05/06 Remetido a delegacia de origem

23/05/06 Corn carga ao advogado

200602418970 09/10/06 Encaminhando ao Tribunal de Justica

200600889143 25/10/06 Remetido a delegacia de origem

200100962135 27/11/06 Arquivado provisoriamente

200001971179 04/12/06 ' Arquivado provisoriamente

200200496772 04/12/06 Arquivado provisoriamente

9800562044

9501090787

11/12/06

19/03/07

Arquivado provisoriamente

Autos suspensos aguardando o andamento do apenso

200700795094 23/03/07 Aguardando inquerito

200701204693 18/04/07 Remetido a delegacia de origem

8000031370

200301054481

11/06/07 Arquivado provisoriamente

11/06/07 Recebido pelo Tribunal de Justiga

200702362012

200503367340

200700469936

29/06/07 Remetido a delegacia de origem

21/08/07 Corn carga para o Ministerio Publico

06/09/07 Aguardando resposta de solicitacao

200301786610

200500167561

14/11/07

14/11/07

Arquivado provisoriamente

Arquivado provisoriamente

200500435329 14/11 /07 Arquivado provisoriamente

200704808700 :t^ 11/12/07 Com carga para o Ministerio Publico
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8000031531 10/04/08 Arquivado provisoriamente

200801108670 10/04/08 Remetido a delegacia de origem

200100758465 09/06/08 Remetido a delegacia de origem

200801802410 20/08/08 Aguardando providencia da escrivania

9800557610

200400316395

12/11/08 Recebido pelo Tribunal de Justiga

13/11/08 Remetido a delegacia de origem

200802326557 03/02/09 Remetido a delegacia de origem

200501593319

200401516126

05/03/09

18/03/09

Devolvido a escrivania

Aguardando providencia da escrivania

200803326941

200803314838

18/03/09

18/03/09

Autos suspensos aguardando o andamento do apenso

Remetido a delegacia de origem

200800906483 07/04/09 Remetido a delegacia de origem

200702362462

200901077288

200501254590

200804150162

29/04/09

19/05/09

21/05/09

10/06/09

Remetido a delegacia de origem

Remetido a delegacia de origem

Remetido a delegacia de origem

Remetido a delegacia de origem

200501899825

200500575538

12/06/09

25/06/09

' Remetido a delegacia de origem

Remetido a delegacia de origem

199901163430 30/06/09 Aguardando providencia da escrivania

200603489421 03/08/09 Remetido a delegacia de origem

200701433609 20/08/09 Aguardando providencia da escrivania

200903059023 14/10/09 Autos suspensos aguardando o andamento do apenso

200500023292 14/10/09 Remetido a delegacia de origem

9600816727 21/10/09 Autos suspensos (Lei 9271/96)

200903722369

200500860879

200904320230

9600936366

27/10/09

04/11/09

13/11/09

17/11/09

Autos suspensos aguardando o andamento do apenso

Autos suspensos aguardando o andamento do apenso

Aguardando providencia da escrivania

Aguardando providencia da escrivania

200001433797 17/11/09 Remetido a delegacia de origem

200500516787

199901275424

200300939650

17/11/09

18/11/09

26/11/09

Remetido a delegacia de origem

Aguardando providencia da escrivania

Remetido a delegacia de origem

200301743902 26/11/09 1 Remetido a delegacia de origem
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GABINETE DA 4a VARA CRIMINAL

Juiza : Dra. Lara Gonzaga de Siqueira

Assistente Juridica : Sarah Barreto

Assistente Administrativo : Rejane Barreto

Estagiarios : Renata Beatriz

Renato

Detectamos 274 (duzentos e setenta e quatro) processos conclusos,

estando 2 (dois) ha mais de 100 (cem) Bias; sendo que o de n° 200603783150 foi

concluso em 28.02.11 e ode n° 200402213798 concluso em 16.03.11).

De forma geral, os processos se encontram devidamente atualizados, sem

observag6es relevantes a serem feitas.

CONCLUSOES GERAIS

rk

Os trabalhos de inspecao ora realizados, relativamente ao processo n°.

3091872 e seu apenso n°. 3344495/2010, visam primordialmente apurar, nas serventias

inspecionadas, as modificag6es obtidas com inspeg6es anteriormente realizadas, bern

como as irregularidades que persistiram mesmo apos realizadas as correicoes por esta

Corregedoria-Geral da Justiga.

Verificamos inicialmente que , o andamento dos processos nas varas

criminais, em comparacao com a realidade observada nas inspeg6es anteriores, sofreu

significativa melhora . Muitos dos processos estagnados aqui relatados frequentemente

estao relacionados a manifestacao por orgaos, seja o cumprimento de diligencias por

delegacias ou de cartas precatorias por outros juizos , seja manifestarao do Ministerio

Publico.

Especialmente sobre os processos da Vara de Execucao Penal, que tambem

e a Vara do Juri, observa-se que, no que se refere aqueles autos estagnados aguardando

designacao ou redesignarao de sessao do Tribunal do Juri, apesar de parados ha
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bastante tempo , verifica -se que a juiza titular da vara vem empreendendo esforgos no

sentido de atualizar a fase, inclusive com a previsao de realizar um mutirao com finalidade

voltada especificamente para a resolucao do problema.

Ademais, em relarao a feitura dos calculos de atualizacao de liquidarao de

pena nessa vara, conforme ja dito, ainda nao foram confeccionados em todos os

processos em razao de fatores como falta de certidao carceraria ja solicitada; falta de

quantitativo de servidores, tambem ja suprida; e defeitos tecnicos em um dos

computadores utilizados para tanto, cujo conserto, segundo informado, ja foi

providenciado.

/'1

Quanto a processos conclusos ha mais de cem digs, foram detectados 29

(vinte e nove) no gabinete da 2a Vara Criminal, 06 (seis) no gabinete da 3a Vara Criminal e

apenas 02 (dois) no gabinete da 4a Vara Criminal.

Relativamente a la Vara Criminal , nao foram encontrados processos

conclusos ha mais de cem dias, entretanto , conforme ja relatado, foi a vara com o maior

numero de conclusoes - 784 - sendo que, destes, 766 haviam sido conclusos em

04.07 .2011, dia de inicio dos trabaihos de insperao.

Todos esses 766 processos estavam, anteriormente, localizados na fase

"Aguardando decurso de prazo" mas, na realidade, estavam aguardando conclusoo,

sendo que noventa e nove deles ha mais de 2 meses.

Verificamos ainda que, vez ou outra, processos conclusos para sentenga a

douta magistrada, Dra. Ana Claudia Veloso Magalhaes, pertencentes a 11 e 2a varas

(copias anexas), foram devolvidos a escrivania determinando-se a juntada de informacao

de antecedentes criminais atualizada do imputado.

Registra-se que referido despacho, proferido em um processo em tramite na

2a vara criminal, cujo titular e o Dr. Adriano R. Linhares Camargo, ensejou manifestarao

por parte dele apos seu retorno das ferias (conforme copia), no sentido de desconsiderar

o determinado pela juiza em substituicao automatica.

28
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Tambem na 4a Vara, constatamos a devolug5o, pela juiza titular, de

processos a escrivania, sem nenhum ato proferido, em virtude de ferias regulamentares

(copias anexas).

Quanto ao problema de divergencia de dados que havia entre a estatistica

das serventias e o Sistema de Primeiro Grau - SPG, foi devidamente solucionado, de

forma que a duplicidade do numero de sentencas registradas ja nao existe. Outras

inconsistencias observadas foram prontamente sanadas, conforme ja pormenorizado

anteriormente.

Este e o relatorio que encaminhamos a apreciagao de Vossa Excelencia.

COORDENADORIA DE FISCALIZAcAO E APOIO AS SERVENTIAS DA

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS , em Goiania, aos 15

dias do mes de Julho do ano de 2011.

Guerra

rreicional

/J ao Paulo Looses Tito

` 18° Assessor Correiciona l

Ot s Machado og eis

Assessor Correicional

Rafa^l Ferreira Costa

17° Assessor Correicional

29

ac^iado 46 P. Dias Maciel

Assessor Correiciona
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