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PODER JUDICIARIO
Departamento de Orientacao e Correicao
Coordenadoria de Fiscalizarao e Apoio as Comarcas

RELATORIO No 65/2011

IA

No dias 29 de Novembro de 2011, por determinacao da
Excelentissima Senhora Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora Beatriz
Figueiredo Franco, comparecemos a Comarca de FOSSE, acompanhados do 3°
Juiz Auxiliar, Dr. Wilson da Silva Dias, onde realizamos uma correicao geral
extraordinaria nas serventias judiciais, constatando-se o seguinte:

Endereco do Forum:

Avenida JK, quadra 20, lote 01, Setor Guarani.

Telefone:

(62) 3481-2598

Juiz de Direito e Diretor do Foro:

Dr. Joviano Carneiro Neto

PROTOCOLO JUDICIAL E PORTARIA DOS AUDITORIOS
ca

Porteira Judiciaria : Maria Marly Barbosa de Melo 0,

Tudo em ordem.

CONTADORIA E DISTRIBUIDOR

Titular : Elizabeth Vieira das Neves

Nao constatamos nenhum processo aguardando feitura de
calculos com prazo extrapolado.

OFICIALATO DE JUSTICA

Jose Dinasson de Almeida - Possui 10 mandados com prazo extrapolado.
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Maria Valneir
extrapolado.

Soares de Moraes Eckert - Possui 2
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mandados cot p

Elder Vieira Fagundes - Possui 10 mandados com prazo extrapolado.

Reilson de Almeida Santos - Possui 2 mandados com prazo extrapolado.

Registramos que os prazos dos mandados acima mencionados
expiraram no periodo do movimento grevista deflagrado pelos servidores.

SECRETARIA E DIRETORIA DO FORO

Diretor do Foro : Dr. Joviano Carneiro Neto

Secretaria : Aline Emanuelle Sgaria

Sindicancias : Existe um procedimento de sindicancia de n° 01/11 em desfavor do
titular do cart6rio do Registro de lm6veis do distrito de Guarani. Referida sindicancia
encontra-se suspensa, haja vista que foi suscitado incidente de sanidade mental do
reclamante, aguardando pericia a ser realizada pela Junta Medica do Tribunal de
Justiga. 0 officio enderegado a Junta Media solicitando data para pericia foi
encaminhado em 10.11.2011.

ESCRIVANIA DAS FAZENDAS PUBLICAS E 2° CIVEL

RELAcAO DE SERVIDORES

Escriva Respondente : Lenice Maria Barbosa de Oliveira

Escrevente : Deijane Dourado Marques de Andrade

Veronica Ataide M. Natividade (encontra-se de licenga
premio ate o mes de Dezembro)

Funcionarios da Prefeitura a disposig5o:

Glaucelia Rodrigues da Silva Macedo

Edinalva Ferreira dos Santos

Eliane da Silva Ramos

Processos em tramitacao : 2942 processos

DOS LIVROS:

Livro de termo de audiencia: A escrivania nao utiliza referido
livro, contrariando o que dispoe a artigo 37 da Consolidacao dos Atos Normativos da
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Corregedona , razao peia qual orientamos a Escnva respondente a confecofena

DOS PROCESSOS:

Contabilizamos 436 processos aguardando ordem para serem
conclusos , sendo 357 das fazendas publicas e 79 civeis . Ha de se destacar que, ao
analisar referidos processos, percebemos que a grande maioria tratava-se de
conclusoes para determinacoes de atos meramente ordinatorios , que poderiam ser
cumpridos de officio pela serventia , assim como dispoe o Provimento n° 05/2010 da
CGJ.

Atraves do relatorio dos processos em tramite na serventia,
extraido do Sistema Controle da CGJ, verificamos que poucos processos estavam
paralisados pendentes de providencia da escrivania, tendo deixado uma copia com a
respondente para providencias de mister.

Constatamos que o Projeto Atualizar esta sendo mantido pela
serventia , excetuando -se o cumprimento dos atos ordinatorios.

PROVIDENCIAS:

0 Juiz Auxiliar, Dr. Wilson da Silva Dias , determina seja feita a
imediata conclusao dos feitos que aguardam a devida conclusao.

Salientou-se sobre a necessidade da pratica dos atos
ordinatorios , discriminados no Provimento n° 05/2010, de forma que, tratando-se de
atos desprovidos de cunho decisorio , desnecessaria se faz a conclusao.

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

RELAcAO DE SERVIDORES

Escrivao Judiciario : Maria Eunice de Jesus

Escreventes : Marli Romeiro Maciel

Rosangela Almeida de Miranda

Funcionarios da Prefeitura a disposicao:

Ana Silvia Fernandes Barbosa (encontra-se de licenga-
maternidade)

Pro jovens : Jaynne Barbosa de Souza
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Jaqueline Guedes da Silva

Processos em tramitagdo : 1158 processos

Ressalvando -se o periodo do movimento paredista, os
processos em tramite estao em dia . 0 inventario extraido do Sistema Controle
noticiou 27 processos com atraso , dos quais apenas 19 dependem de impulso da
escrivania . Ocorre que , a escriva nos informou que grande parte deles ja foram
solucionados , nao dependendo mais de providencias da serventia , a exemplo dos
processos que foram remetidos a Delegacia de origem , onde ja se oficiou solicitando
a devolugao deles . Sugerimos a escriva que reiterasse os oficios e Ievasse as
pendencias ao conhecimento do titular da comarca . Outra situagao a a dos
processos corn carga ao advogado , que, em alguns casos, ja foi determinada a
busca e apreensao.

Nao constatamos nenhum processo a ser concluso.

Constatamos ainda que o Programa Atualizar esta sendo
mantido pela serventia.

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

Assistente Juridico: Rafael Machado de Souza

Assistente Administrativo : Daniele Silva Oliveira Brochado

Conciliadora: Pollyana Maria Darago

RELAcAO DE SERVIDORES

Secretaria : Dalvina Ferreira Lima Altenhofen

Servidora da Prefeitura a disposicao:

Maria do Desterro Barbosa Nascimento

Estagiaria : Laisa Cristina Neves Costa

Pro Jovem : Nicley Rosa da Silva

Processos em tramitacao : 1492 processos, sendo 72 fisicos e pelo Projudi 820
civeis e 600 criminals.

Analisando os processos do Juizado Especial Civel e Criminal
que tramitam nessa serventia, constatamos que os processos que tramitam pelo
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atrasos . Poram , orientamos a secretaria a adotar as gestoes necessarias para
solugao das pendencias.

ultimos, em consulta ao Sistema Controle da CGJ, cletectamos processos
Projudi encontram -se em dia , restando pouquissimos processo fisicos . Dentr ste

b0'

PROVIDENCIAS:

00,

0 Juiz Auxiliar presente na inspegao orientou a responsavel
pela serventia a oficiar a delegacia de origem solicitando a devolugao dos processos
que la se encontram alem do prazo.

ESCRIVANIA DO CRIMEE

RELAcAO DE SERVIDORES

Escriva: Dioni Moreira

Escreventes : Cleber Caetano de Jesus

Terezinha Pimenta da Silva

Pro Joven : Anderson Adriel Silveira Melo

Processos em tramitacao : 990 processos

Em consulta ao inventario extraido do Sistema Controle da CGJ,
o Juiz Auxiliar, Dr. Wilson da Silva Dias , detectou o processo de n° 200503556429,
que encontrava-se na fase "Encaminhado ao Tribunal de Justiga" ha mais de 2150
dias. Ao fazer uma pesquisa mais aprofundada no sistema SPG, verificou -se que, na
verdade , possivelmente as autos foram encaminhados a Vara de Execucao Penal da
Capital, em tramitagao sob o numero 200201663362.

Varios processos encontram -se na delegacia de origem ha
anos , a exemplo dos seguintes mais antigos : 9701649630, 9701651405,
200503521609 e 200503518918.

Detectou -se, ainda, alguns processos com carga ao advogado,
alem do prazo, sendo entregue a lista deles a escriva para as providencias de
mister. Foram encontrados alguns processos referentes a pedidos de liberdade
provisoria , corn carga ao advogado com prazo extrapolado.

0 regime semi aberto na atualidade a cumprido em regime
domiciliar, eis que nao ha colonia agricola industrial na localidade. Ressalta-se que o
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Juiz Auxiliar da CGJ compareceu pessoalmente no complexo prisional Idcal,
visualizando a obra de construcao de duas celas para possibilitar o cumprimento '
atravas do recolhimento noturno. 3", 1111)

Os condenados ao regime semi aberto comparecem diariamente
ao complexo prisional para justificarem suas atividades. No entanto , em muitos
casos as processos nao tem sido instruldos com informacoes acerca Besse
cumprimento da pena.

0 numero de presos provisorios a de 43 e de definitivos, 37.

Nao ha nos autos de execucao penal comprovante de entrega
ao sentenciado de atestado de pena cumprida ou de calculo de liquidarao de pena,
devidamente homologado.

PROVIDENCIAS:

0 Juiz Auxiliar presente na inspecao orientou a escriva a oficiar
a delegacia de origem solicitando informacoes da autoridade policial sobre as
inqueritos que la se encontram ha mais de ano.

Ainda orientou a escriva a cobrar os processos corn carga aos
advogados , alem do prazo.

Por fim, orientou -se a escriva e ao Juiz titular da comarca acerca
do cumprimento da Resolucao 113 do CNJ, com envio de copia da liquidagao de
pena ao sentenciado e ao estabelecimento penal para arquivo no prontuario.

GABINETE DO DR. JOVIANO CARNEIRO NETO

Funcionarios lotados no gabinete

Assessor Juridico: Talita Fuzinato Yussef

Assessor Administrativo: Rui Clen Todescato F. De Oliveira

Conforme relatorio emitido pelo Sistema Controle da CGJ, 256
processos encontram -se conclusos ao MM Juiz, estando 6 ha mais de 100 dias,
sendo eles:

- 201000838387



- 200900251713

- 200802937076

- 200803575640

- 200601746630

- 200602226699

OBSERVACOES/SUGESTOES A CORREGEDORA -GERAL:

Registramos que a comarca possui 18 computadores antigos,
com monitores do tipo "CRT", o que dificulta o celere andamento dos trabalhos no
forum. Destaca-se que, inclusive, o MM Juiz Diretor do Foro ja solicitou em 17 de
outubro do corrente ano a Diretoria de Informatica o envio de novos computadores,
bern como de uma impressora a laser e outra matricial, o que ainda nao foi
providenciado. 0 Juiz Auxiliar presente na inspecao sugere a Exma. Corregedora
que oficie a supradita diretoria , reiterando a solicitagao.

Imperioso enaltecer o trabalho desenvolvido em conjunto pelo
Judiciario e orgaos da execugao penal local que envidaram esforgos para reforma do
estabelecimento prisional , alem de oportunizar aos sentenciados a possibilidade de
exercerem trabalho e estudo, e consequentemente remirem a pena.

Cumpre-nos enaltecer tambem o empenho demonstrado pelos
servidores no desempenho de suas funroes, mantendo as serventias organizadas,
cumprindo com a organizadao visual do Programa Atualizar, e que, mesmo com o
periodo grevista deflagrado, restabeleceram razoavelmente os servicos internos.

COORDENADORIA DE FISCALIZAcAO E APOIO As
SERVENTIAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIQA DO ESTADO DE GOIAS,
em Goiania, aos 13 de fevereiro de 2011.

VVtt§ON DA SILVA DIAS

3° JUIZ AUXI LIAR

PEDRO HENRIQUE SILVA AMARAL

130 Assessor Correicional
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CVO MACHADO DO1P. DIAS MACIEL

150 Assessor Correicional

PEDRRN IRO F

31 Assessor Correicional
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