
tribunal
de justica
do estado de goi s

PODER JUDICIARIO
Corregedoria-Gera) da Justiga
Departamento de Orientacao e Correicao
Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

RELATORIO No 63/2011

Nos dias 16, 17 e 18 do mes de novembro de 2011, por determinacao

da Excelentissima Senhora Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora Beatriz

Figueiredo Franco, comparecemos a Comarca de TRINDADE , onde realizamos uma

Correicao Extraordinaria junto a escrivania da Vara de Fazendas Publicas, Registro

Publicos e 2° Civel da referida comarca, constatando-se o seguinte:

Endereco do Forum : Rua E, Area 1Qd. 5, Bairro Recanto dos Lagos - Palacio
da Justiga Dr. Philippe Alves de Oliveira

Telefone : (62) 3506-9424 ou (62) 3506-9400

Juizes de Direito : Dr. Ricardo Prata (Diretor do Foro)

Dr. Eder Jorge

Dr. Agostinho Gonsalves Franca

ESCRIVANIA DA VARA DE FAZENDAS PUBLICAS, REGISTRO PUBLICOS E 2°
CIVEL

Escrivao : Marioece Evangelista Nogueira

Escreventes : Eloisa Helena dos Santos
Islan Paula da Silva

Funcionarios da Prefeitura a disposicao:
Elaine Aparecida dos Santos

Estagiarios : Rodrigo Diego de Araujo Silva
Lelia Souza dos Santos
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Pro-Jovem : Guilherme Augusto Carvalho Melo

Awk

A Serventia a oficializada e privativa dos feitos do 1° Juiz (Dr. Ricardo

Prata), civeis, somando 1.158 (hum mil cento e cinquenta e oito) processos em

tramitacao. Alem destes, mais 4.351 (quatro mil, trezentos e cinquenta e um)

processos do 2° Juiz (Dr. Eder Jorge) tramitam na serventia, motivo pelo qual, em

face da excessiva demanda, o atual Escrevente Judiciario lotado a considerado

insuficiente para atender a demanda.

Dos Processos

No momento de nossa chegada a Escrivania, observou-se um grande

numero de processos sem localizadores e espalhados em diversos locals (mesas,

cadeiras, em cima de estantes e no chao). Assim, em razao da falta de organizacao

(principalmente acometida aos processos de Execurao Fiscal), uma averiguacao

mais aprofundada da situacao dos feitos, bern como a confrontacao com o Sistema

Controle, nao foi possivel. Dessa maneira, os trabaihos foram focados na triagem e

localizacao dos processos, bern como consultas por amostragem no SPG.

Vale ressaltar que, atualmente , a escrivania funciona de forma parcial,

haja vista que o titular (2° Juiz), Dr. Eder Jorge , encontra-se a disposicao do

Conselho Nacional de Justiga , acumulando funcao . 0 escrivao , em grande parte,

justifica o atraso na prestagao jurisdicional com base nesta situacao.

Verificou-se que a maioria dos processos de Execucao Fiscal encontra-

se parada ha varios anos. Uma grande parte dos feitos deveria estar remetida as

respectivas Procuradorias (Uniao, Estado e Municipio), mas encontra-se na

escrivania por motivos nao muito claros. Existem, inclusive, feitos lacrados em

envelopes e enderegados as Procuradorias guardados em armarios, situacao esta

nao justificada coerentemente pelos servidores.

Verificou-se tambem, em consulta ao historico processual junto ao

SPG, que alguns processos estavam corn o andamento repetido, o que causou
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estranheza . A fase era mantida e a data renovada, mascarando a estagnacao dos I ^ -& -'L'

feitos.

Da realizagdo dos trabalhos

Constatamos ainda que, na maioria dos casos, o escrivao centraliza as

atividades todas em si mesmo. Dessa forma, em razao da desordem na escrivania,

varios processos nao sao localizados (ou o sao apenas por ele), quando procurados

pelas partes ou procuradores judiciais, o que causa desconforto e falha na

prestacao por parte do judiciario.

A demora acarreta aumento de telefonemas, seja do procurador judicial

ou da parte desejando saber informacoes sobre o andamento de sua demands. Isso

gera inumeras reclamacoes do jurisdicionado e inumeras desculpas por parte do

escrivao.

Com relacao aos estagiarios, eles atendem o balcao, mas esse

trabaiho nao pode ser sua unica incumbencia, pois existern outras atividades para

poder atingir a finalidade do estagio, tais como o aprendizado da marcha processual,

etc. 0 que nao acontece.

Quanto ao cumprimento da carga horaria pelos servidores, durante a

presenga da equipe enviada pela CGJ, o escrivao se mostrou comprometido com o

horario de trabaiho. Entretanto, como ja relatado em linhas preteritas, nao possui

metodo de gestao e isso dificulta sobremaneira as praticas cartorarias, haja vista

que centraliza os procedimentos, o que torna impossivel o ideal cumprimento, bern

como a duracao razoavel dos procedimentos.

Algumas das irregularidades foram sanadas durante os trabalhos,

como a reorganizacao de layout e separagao de autos por fase nas estantes,

inclusive os feitos de natureza Fiscal.
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Z 3Entretanto , para organizacao mais completa , seria necessario maior 4

tempo de trabalho , o que, ate a presente data , possivelmente ja deve ter sido feit

por outra equipe do Programa Atualizar, dentre os dias 21 a 25 do corrente mes.

Sugestoes e Conclusao:

A primeira providencia sugerida, entendida como necessaria para

agilizar a prestacao jurisdicional, e a presenga do juiz titular na Vara. Ademais, que

seja providenciado pelo Tribunal de Justiga um auxjlio-extra, seja pela prestacao dos

servigos da equipe de gestores do Programa Atualizar, seja pela designacao de mais

Escreventes Judiciarios para atuarem junto a escrivania.

Imprescindivel, ainda, que se disponibilize ao escrivao um curso de

gestao, com a finalidade de possibilitar melhor gerenciamento dos trabalhos, com a

aplicagao das tecnicas adequadas. 0 resultado seria a distribuicao equitativa dos

trabaihos forenses e das tarefas de major prioridade e urgencia. Nota-se que essa

capacitacao a de suma importancia para amenizar as dificuldades de gestao admi-

nistrativa na serventia.

Essa capacitagao devera ser extensiva aos escreventes e, se possivel,

aos estagiarios que desempenham a mesma atividade. Ministrar cursos de

excelencia em gestao aos Escrivaes, Escrivaes respondentes e demais diretores de

area, alem de facilitar e organizar o servigo das escrivanias, tambem padronizara as

praticas cartorarias.

Outra providencia, inclusive orientada por nos ao escrivao, seria a

adogao, pela escrivania, de uma rotina de trabalho diario e orientar os funcionarios,

estagiarios e pro-cerrados para que, logo da sua chegada, ja iniciem seus trabaihos

de forma sequencial, rodizio, etc. Enfim, todos os problemas, basicamente, tem

relagao com a organizacao e o modo de gestao adotados.

Por fim, por solicitarao da propria serventia , seria recomendavel a

designarao de, no mjnimo , mais tres Escreventes Judiciarios , uma impressora a

laser e substituirao da impressora matricial.
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E o que temos a relatar.

COORDENADORIA DE FISCALIZAQAO E APOIO AS SERVENTIAS DA
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS , aos 28 dias do
mes de novembro do ano de 2011.

edro arneiro'Io oao Paulo Lopes Tito

18° Assessor Correicional3° Assessor Correicional

Wanessa Rodrigees Silva Tiago

Gestora do Programa Atualizar
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Gestor do Programa Atualizar
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