
R corregedoriaI i geral da justica
do estado de goias

Departamento de Correicao e Servigos de Apoio

Assessoria de Orientacao e Correicao

RELATORIO No 07/2012

No periodo de 23 a 27 de janeiro de 2012, por determinacao da Excelentissima

Senhora Corregedora-Geral da Justica, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, comparecemos

a Comarca de CATALAO - GO, na Escrivania do Crime, onde realizamos uma Correicao Gera]

Extraordinaria juntamente corn os trabalhos da equipe do Programa Atualizar, constatando-se o

seguinte:

Endereco do Forum : Av. Nicolau AbrAo, n° 80, Centro, Catalao - GO

Telefone: (64) 3441-5059

Juiz de Direito e Diretor do Foro : Dr. Marcus Vinicius Ayres Barreto

*na ocasido da inspecdo o magistrado encontrava -se em gozo de ferias.

Juiz de Direito : Dr. Andre Luiz Novaes Miguel

Funcionarios lotados no gabinete:

- Jefferson de Oliveira Santana - Assistente Juridico

- Pablo Lopes Aguiar - Assistente Administrativo

- Patricia Ferreira Dias - cedida pela Camara Municipal de Catalao - GO
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- Vinicius Leite Ferreira - estagiario

Os processos encontrados no gabinete (no total de 247 ), em sua grande

maioria, foram todos conclusos recentemente, ja em decorrencia dos trabalhos do Programa

Atualizar, sendo:

27 - Para designacao de audiencia (sendo 08 de reus presos);

14 - Aptos a prolacao de sentenra , corn ou sem merito;

02 - Conclusos ha mais de 100 dias

170 - Para lavraturas de despachos ordinat6rios (conclusos recentemente)

35 - Representacoes Criminais (pedidos de interceptaroes telefonicas, quebra de dados bancarios,

etc)

Na antessala do gabinete do juiz, onde encontram-se os assistentes do juiz.

Observamos a existencia de urn armario de ago - mas o consideramos de facil arrombamento -,

onde estao armazenadas 11 (onze ) armas de fogo, nao seguindo o disposto na Consolidarao dos

Atos Normativos em seu artigo 234.

Muito embora o forum local apresente boas condiroes estruturais e

organizacionais , estas nao sao suficientes para oferecer a seguranca necessaria ao armazenamento

de armas de fogo , ja que as paredes externas das salas silo feitas corn divis6rias, logo, sendo facil a

desmontagem ou o arrombamento. Acrescente-se que 02 (dois) ou 03 (tres) armamentos possuem

alto valor economico , o que poderia despertar o interesse de terceiros na sua subtracao.

Insta salientar que o trabalho do gabinete encontra-se em dia e bem organizado.

0 relat6rio emitido pelo Sistema Controle , em anexo , relata a existencia de apenas

03 (tres ) processos conclusos a mais de 100 (cem) dias , sendo que o n° 201092431357 aguarda

degravarao de DVD pars atendimento de diligencia requerida ; o processo n° 201103819911 trata-se

de interceptacao telefonica requerida pela Policia Civil e ainda nao foi solicitado arquivamento nem

demais providencias . 0 terceiro processo (201092431357) foi localizado nas dependencias da

escrivania e nao do gabinete ; o assistente juridico nos informou que imediatamente iria providenciar

andamento (elaboracao de sentenca) ao processo.
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Ainda, ressaltamos que as decisoes e despachos sao lancados no SDM,

conformidade com o disposto no artigo 148-b da CAN.

ESCRIVANIA DO CRIME

Juiz titular : Dr. Andre Luiz Novaes Miguel

Relacao de servidores:

Escrivao Judieiario : - Wesley Elias Marcal Calaca

Escreventes : - Wanderleia Gonsalves Rosa da Fonseca

Dayane Cristina Nunes

Maria Angela de Oliveira

Antonio de Paula Albuquerque

Estagiario: - Muryllo Nunes Caixeta

Menores Aprendizes : - Adrieny Augusta Batista

Ana Luisa Almeida Branquinho

Cumpre relatar que o escrivAo nos informou exercer a funcao de depositario

judiciario. Em contato com a Sra. Selma, secretaria da Diretoria do Foro, a mesma nao soube

informar sobre a existencia ou nao de determinacao ou portaria designando tal situarao. Apenas

informou que a Comarca possui depositaria judiciaria, Sra. Maria Helena, mas que esta, no

momento, exerce apenas a funcao de oficiala de justira.

Processos em tramitacao : 3816 processos

Conforme relatorio de "Inventario dos Processos - Busca Avancada" obtido por

meio do Sistema Controle da Corregedoria Geral da Justica do Estado de Goias.

Tramitam pelo PROJUDI 11 (ooze) processos ativos na serventia ; no entanto,

exitem 48 processos referentes a calculos de liquidacao de pena de processos fisicos elaborados no

EXECPEN virtual , que utiliza a mesma base de dados do sistema PROJUDI.

Rua 10, N" 150, 11 ' andar, Setor Oeste, Goiania - GO - CEI' 74.120-020 -- Fone : (62) 3216-2662 / Fax: (62) 3216-2711 - www. tjgo.jus.br 3



* Observacoes PROJUDI ( acesso em 27/01/2012):

7110422.24.2011 - Sentenciado teve a pena privativa de liberdade convertida em

duas penas restritivas de direito em 12/08/2011. Ate o momento, nao ha nos autos quaisquer

informacoes sobre o cumprimento das penas, muito embora no evento 31 conste requerimento do

MP nesse sentido.

7110437.90.2011 - 0 sentenciado foi beneficiado com o livramento condicional

em 20/10/2011. Foi oficiado o estabelecimento prisional comunicando sobre o beneficio concedido

na mesma data. No entanto, consta um recibo datado de 09/11/2011 e sem informacoes sobre a

soltura do sentenciado. Frise-se que a decisao que concede o beneficio estipulou a realizagao de

audiencia de advertencia quanto as condicoes da benesse concedida, mas, no sistema, nao constam

informac6es sobre a sua efetiva realizagdo.

7108685 .83.2011 - 0 sentenciado foi beneficiado com a progressao de regime em

10/06/2011. Designou-se audiencia de advertencia para o dia 15/06/2011 e esta nao se realizou. Foi

designada nova audiencia para 29/06/2011, mas no ha informaroes sobre a realizarao ou frustracao

da mesma. A l ltima movimentagdo no sistema a datada de 06/10/2011.

Aol*k

Livros Obrigatorios (nos termos do Art. 45, item 2, da Consolidacao de Atos Normativos)

Livro de carga aos Advogados : A serventia possui o livro obrigatorio, no entanto, localizamos as

seguintes irregularidades:

200800439990 - Processo com carga ao advogado desde 12/11/2010 - Dr. Adalcino Silverio Arruda, OAB-

GO n° 21.951

201003580658 - Processo com carga ao advogado desde 13/04/2011 - Dr. Ilson Gomes, OAB-GO n° 11.769

201004020028 e 201003630582 - Processo com carga ao advogado desde 29/04/2011 - Dr. Arnaldo Moises

Fernandes, OAB-GO n° 11.416

200604169579 - Processo corn carga ao advogado desde 23/05/2011 - Dr. Arnaldo Moises Fernandes, OAB-

GO n° 11.416

200902166721 - Processo com carga ao advogado desde 16/06/2011 - Dr. Ilson Gomes, OAB-GO n° 11.769

200501141612 - Processo corn carga ao advogado desde 04/07/2011 - Dr. Adalcino Silverio Arruda, OAB-

GO no 21.951

201004191558 - Processo com carga ao advogado desde 11/11/2011 - Dr. Marco Antonio Jorge Dahas,

OAB-GO no 12.902

200902102774 - Processo com carga ao advogado desde 23/11/2011 - Dr. Jose Roberto Ferreira Campos,
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OAB-GO n° 12.508

200804745620 - Processo com carga ao advogado desde 29 /11/2011 - Dr. Marco Antonio Jor^ `balsas -

OAB-GO n° 12.902

201000763280 - Processo com carga ao advogado desde 30/11/2011 - Dr. Jose Roberto Ferreira Campos,

OAB-GO n° 12.508

201101477177 - Processo corn carga ao advogado desde 13/12/2011 - Dr. Elson Ferreira de Sousa, OAB-GO

n° 17.970

201004019763 - Processo com carga ao advogado desde 13/12/2011 - Dr. Elson Ferreira de Sousa, OAB-GO

n° 17.970

200903513344 - Processo com carga ao advogado desde 14/12/2011 - Dr. Adriano Lacerda, OAB-GO n°

27.461

201002281231 - Processo com carga ao advogado desde 15/12/2011 - Dr. Carlos Henrique Honorato

Amaral, OAB-GO n°32.654

201103687357 - Processo com carga ao advogado desde 19/12/2011 - Dr. Fausto Teodoro Neves, OAB-GO

n° 30.161

201102164822 - Processo com carga ao advogado desde 11/01/2012 - Dr. Orival Candido Leao, OAB-GO n°

11.238

Livro de carga de Inqueritos e documentos : A serventia possui o livro obrigatorio, no entanto,

considerando a grande quantidade de irregularidades, extraimos relatorio de inventario de processos

no Sistema Controle, com a fase "remetidos a delegacia de origem", o qual indicou que a serventia

possui cerca de 169 (cento e sessenta e nove) feitos criminais remetidos as delegacias de origem.

Alguns, ha mais de 10 (dez) anos.

Observagaes : 0 escrivao utiliza diversos livros que nao sao obrigatorios, como Livro Tombo e

Livro de Registro de Interlocutorias. Na oportunidade da correigdo, foram passadas as devidas

orientag6es, inclusive quanto a possibilidade de registrar anotaroes no SPG para interlocutorias e

documentos.

Programa Atualizar

Constatarnos que o Programa Atualizar foi implantado anteriormente na serventia;

ocorre que, diante de um acrescimo de esparo fisico ao cartorio, as estantes ali instaladas nao

seguiam ordem logica, aldm do que, constatamos a existencia inumeros processos sob as mesas

aguardando movimentagdo.

Rua 10, N' 150, 111 andar, Setor Oeste, Goiania - GO - CEP 74.120-020 - Fone: (62) 3216-2662 / Fax: (62 ) 3216-2711 - www.tjgo jus.br 5



Diante de tal situacao, a equipe do Atualizar prontamente deu inicio a organizacao

e formatacao de layout conforme suas diretrizes; em se tratando da dificuldade de inicio imediato de

inspecao nos autos, que se encontravam desorganizados, alem de imensa quantidade de processos

aguardando baixa ou remessa ao distribuidor, inicialmente os trabalhos destes assessores

correicionais se limitou a auxiliar a equipe do Programa Atualizar, para que assim pudessemos

efetivamente analisar o acervo da serventia.

/`,

Ressaltamos que haviam inumeros documentos aguardando juntada, o que foi

providenciado pelo integrantes da equipe Atualizar.

Condigoes Materials da Serventia

A Escrivania do Crime conta com espaco razoavelmente satisfatorio para a

acomodacao do acervo processual; no entanto, se faz necessaria urgente organizacao e otimizacao

do espaco, atividade essa logo iniciada pela equipe do Programa Atualizar.

Em observancia a grande demanda de objetos apreendidos, a escrivania nao conta

com espaco adequado e suficiente pars seu armazenamento e catalogacao. Nos deparamos com uma

infinidade de aparelhos celulares nas gavetas de mesas da escrivania, conforme fotografias que

seguem anexas a este relatorio.

Ainda, identificamos a existencia de 02 (duas) pequenas salas localizadas no

andar terreo do Edificio do Forum, que recebem todo tipo de objetos apreendidos, desde bicicletas a

maquinas caca-niquel. As imagens acompanham este relatorio. Tratam-se, na verdade, de depositos

em meio a total desorganizadao, alem do diminuto espaco fisico, sendo praticamente impossivel

localizar com facilidade um objeto especifico de um processo criminal.

Em contrapartida, no terceiro andar do predio, verificamos a existencia de grande

espaco sem nenhuma utilizacao, em verdade tratando-se de um imenso salao, onde sao realizadas as

"confraternizacoes" dos servidores. Entendemos que tal espaco poderia ser melhor aproveitado a

partir da analise dos departamentos competentes do Tribunal de Justira do Estado de Goias, ate

porque, o predio ja conta com um esparo diverso e proprio ao "Centro de Convivencia dos

Servidores".
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A comarca no conta com a utilizarao do sistema de c6digo de barras par

cadastramento e movimentacao dos processos; em consequencia, nao a possivel a utilizao...de• -•-'

leitores para agilizar os trabalhos da serventia.

Execucao Penal

Grande parte dos processos de execucoes penais ja contemplam a identificarao

visual exigida pela Corregedoria-Geral da Justica, nos termos do Manual de Rotinas de Execucao

Penal. Porem, nao foi incomum encontrarmos execucoes penais ainda tramitando nos mesmos autos

do processo de conhecimento.

Os processos de execucao penal nao tem suas decisoes/despachos publicados no

SPG, que, por sua vez, e o sistema oficial utilizado para publicacoes de atos judiciais no Estado de

Goias. Logo, nao a observado o art. 370, § 1 ° do C6digo de Processo Penal.

Ha que se ressaltar que muitos presos nao possuem advogado constituido e,

portanto, deveriam ser intimados via mandado, ocasiao onde deveriam manifestar o interesse que

ihes fosse nomeado defensor dativo e o interesse ou nao de recorrer de eventual decisao

desfavoravel.

A exemplo, os processos n° 201104334237 e 201104292704 , constatando a

situacao acima elucidada; questionado o escrivao sobre a ausencia de tal pratica, o mesmo nos

informou que realiza intimacoes dos advogados pessoalmente ou por telefone, uma vez que estes

frequentam a escrivania regularmente , porem, nao a rotina a certificacao de tal situacdo nos autos.

Reus Presos

Nesta Comarca existem 213 (duzentos e treze) presos, sendo 117 (cento e

dezessete) provis6rios e 92 (noventa e dois) definitivos no regime fechado e 04 (quatro) no regime

semiaberto, mas sem autorizacao para trabalho ou estudo.

Os processos de reus presos, em especial, o de provis6rios, encontram-se

espalhados dentre as diversas fases processuais dentro da escrivania.
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0 escrivao se utiliza de sistema de informatica proprio , por e1e mes o

desenvolvido para controle tanto da listagem de reus presos quanto da expedirao de mandados de

prisao e andamento dos processos. Ressaltamos que no periodo em que estivemos na escrivania,

observamos que durante praticamente todo o periodo o escrivao aliments este sistema proprio.

201103487382 - Foi determinado em audiencia de instrucao e julgamento fosse oficiado ao

Institute de Criminalistica para que, no prazo de 05 (cinco) dias, fosse enviado urn laudo necessario.

Foi oficiado ao Instituto, porem, o expediente nao menciona o prazo fixado pelo magistrado.

Outrossim, o officio foi expedido em 16/12/2011 e ate o momento a requisirao nao foi atendida, nao

havendo nos autos nenhum outro expediente reiterando a requisicao anterior.

201102793145 - Reu preso - Interposta a apelacao, esta foi recebida , sendo determinada a

intimacao do apelante para oferecer razoes . Os autos foram devolvidos ao cartorio no dia

16/12/2011; ate a presente data nao foram tomadas as devidas providencias;

201104181767 - Reu preso - Recebida carts de ordem intimatoria advinda do TJGO, em

14/10/2011, determinando que se proceda a intimacao de advogado ; nao houve cumprimento da

determinacao ate a presente data.

201103798248 - Reu preso - Recebida denuncia em 19/09/2011 e determinada a citacao do

acusado para apresentar defesa; apenas em 13/01/2012 foi feita citagdo do acusado, uma vez que o

mesmo foi conduzido perante esta escrivania.

201104334237 - Reu preso - Nomeado defensor dativo em 16/11/2011 para oferecer defesa previa;

ate a presente data nao adotou -se as medidas necessarias para a realizacao da intimacao pessoal. 0

mesmo ocorre corn o processo n° 201104292704, sendo que o despacho data de 16/12/2011.

201100509857 (201102575326 - apenso) - Reu preso - Os autos nao apresentam nenhuma

identificarao de que trata -se de REU PRESO. Mesmo fato ocorre com o processo n° 201105055820.

201100870290 - Reu preso - o reu interpos recurso em 27/07/2011; recebido este, o defensor dativo

fez carga dos autos em 29 /08/2011, mas so fez a devolucao em 19/12/2011, ocasiao em que j untou

as razoes recursais . Nao verificamos nenhuma providencia da escrivania no sentido de solicitar do
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advogado a devolucao dos autos , haja vista tratar-se de reu preso . Acrescente - se muito ibo'

tenha sido o recurso interposto em meados de julho , ate o momento nao formou - se o processo de

execugao penal , nos termos que determina o artigo 217 da CAN e a Resolugao n° 113 do CNJ.

201100097044 - Reu preso - Devidamente juntadas as razoes recursais da apelacao no processo,
desde 02/12/2011, somente em 17/01/2012 foi expedida Guia de Recolhimento / Execugao
Provisoria e ate a presente data o processo nao foi remetido ao TJGO.

201104372228 - Reu preso - Teve mandado de notificacao expedido em 09 / 12/2011, mas ate o

momento da inspecao nao havia sido devolvido, com a devida certificacao , de seu cumprimento ou

nao.

Insperao individualizada do acervo

Em detido exame dos autos , foi constata que em diversos autos ha despacho

antigo do magistrado designando audiencia em data especifica , mas que , no entanto , nao foi

cumprida determinagao , nao havendo a devida intimacao e consequentemente , nao sendo realizada

a audiencia, como nos autos a seguir . Ressaltamos que tais processos encontravam - se em prateleiras

com as indicacoes ANDAMENTAR e ATUALIZAR:

201003924993

200800912262

201102399102

201100524368

201003545259

200902224748

Audiencia de instrugao elEm 08/08/2011 a vitima I NAo hA atos posteriores, nem

julgamento designada para compareceu em cart6rio e comprovando intimagao nem

18/10/2011, em 12/05/2011 informou novo enderego mesmo realizagao de audiencia.

Audiencia de instrugao e

julgamento designada para

27/10/2011, em 22/09/2011

Audiencia de instrug o e

julgamento designada para

19/10/2011, em 05/09/2011

Audiencia de instrugao e

julgamento designada para

18/10/2011, em 12/05/2011

Audiencia de instrugAo e

julgamento designada para

20/10/2011, em 18/07/2011

Audiencia de instruglo e

julgamento designada para

Nio ha atos posteriores, nem

comprovando intimagao nem

mesmo realizagao de audiencia.

No ha atos posteriores, nem

comprovando intimagAo nem

mesmo realizagAo de audiencia.

NAo hA atos posteriores, nem

comprovando intimagAo nem

mesmo realizagAo de audiencia.

NAo ha atos posteriores, nem

comprovando intimagao nem

mesmo realizacAo de audiencia.

Nao hA atos posteriores, nem

comprovando intimagilo nem

bI
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20/10/2011, em 16/09/2011 mesmo realizacao de _udie

200903711154 Audiencia de instrucao e S alientamos que anteriormente Nao ha atos posteriores,

julgamento designada para foi designada audiencia para o comprovando intimacao nem

20/10/2011, em 13/09/2011 dia 05/09/2011, que no se mesmo realizacao de audiencia.

realizou, embora o acusado

tenha comparecido, em virtude

do "desaparecimento dos autos

na serventia".

201101766551 Audiencia de instrucao e Nao ha atos posteriores, nem

julgamento designada para comprovando intimagao nem

06/10/2011, em 29/08/2011 mesmo realizagao de audiencia.

200802868228 Audiencia de instrucao e Nao ha atos posteriores, nem

julgamento designada para comprovando intimacao nem

18/10/2011, em 07/07/2011 mesmo realizacao de audiencia.

201102742079 Audiencia de instrucao e Nao ha atos posteriores, nem

julgamento designada para comprovando intimagao nem

26/10/2011, em 21/09/2011 mesmo realizacao de audiencia.

200900396843 Audiencia de instrucao e Ressaltamos que o mandado de Nao ha atos posteriores, nem

julgamento designada para intimacao do acusado foi comprovando intimagao nem

27/10/2011, em 03/06/2011 expedido para endereco diverso mesmo realizacao de audiencia.

do fornecido pelo prOprio

acusado, o que ocasionou

redesignacao de audiencia.

200903233422 Audiencia de instrucao e Ressaltamos que o endereco Nao ha atos posteriores, nem

julgamento designada para constante do mandado de comprovando intimacao nem

27/10/2011, em 03/06/2011 intimacao do acusado nao 6 o mesmo realizacao de audiencia.

mesmo em que foi citado, o que

ocasionou redesignacao de

audiencia.

200802293748 Audiencia de instrucao e 0 acusado foi intimado em

julgamento designada para 24/05/2011; nao ha atos

02/06/2011, em 23/05/2011; posteriores, nem mesmo quanto

a realizacao de audiencia.

201001274711 Audiencia de instrucao e Houve a juntada de peticao em Nao ha atos posteriores, nem

julgamento designada para 01/07/2011, e no houve a comprovando intimacao nem

25/10/2011, em 03/06/2011. pratica de atos ordinat6rios mesmo realizacao de audiencia.

(vista ao MP e consequente

conclusao)

201100195020 Audiencia de instrucao e Nao ha atos posteriores, nem

julgamento designada para comprovando intimacao nem
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18/10/2011, em 12/05/2011 . mesmo realizagai 'de audi"

201000744110 Audiencia de instrugao e NAo hA atos posteriores, nern

julgamento designada para comprovando intimagdo nem

20/10/2011 , em 07/07/2011. mesmo realizagao de audiencia.

200904571755 Audiencia de instrugdo e NAo hd atos posteriores, nem

julgamento designada para comprovando intimagAo nem

27/10/2011, em 02/06/2011 . mesmo realizacAo de audiencia.

201000939418 Audiencia de instrugao e No hA atos posteriores, nem

julgamento designada para comprovando intimagao nem

25/10/2011 , em 02/06/2011. mesmo realizagao de audiencia.

201000939418 Audiencia de instrugdo e No hA atos posteriores, nem

julgamento designada para comprovando intimagao nem

18/10/2011 , em 02/06/2011. mesmo realizagAo de audiencia.

200901459725 Audiencia de instrugdo e Considerando que nao houve No hd atos posteriores, nem

julgamento designada para devolugao de carta precatbria comprovando a expedigdo da

18/10/2011 , em 05 /09/2011 . expedida anteriormente , foi carta precatbria nem mesmo da

necessdria a redesignacAo da realizagao da audiencia.

audiencia a expedigAo de nova

precatbria.

200903904610 Audiencia de instrugao e NAo hd atos posteriores, nem

julgamento designada para comprovando intimagao nem

18/10/2011 , em 12/05/2011. mesmo realizagao de audiencia.

201003660082 Audiencia de instrugao e NAo hA atos posteriores, nem

julgamento designada para comprovando intimagao nem

18/10/2011. em 12/05/2011. mesmo realiza4ao de audiencia.

Na mesma prateleira com a indicagao de ATUALIZAR, identificamos os

processos abaixo descritos em que a denuncia foi recebida ha varios meses e ate o presente

momento nao houve a expedigao da citagdo:

201001275793 Denuncia recebida aos A classificagao penal , na capa

02/05/2011, sendo determinada dos autos nao coaduna com a

a citagao do denunciado. tipificagfto penal da denuncia.

201003326697 Dentincia recebida aos

03/05/2011, sendo determinada

a citagao dos denunciados.

200903920624 Denuncia recebida aos

02/05/2011, sendo determinada l

Ate o momento, nAo houve a

expedigao da citagao.

Ate o momento, nao houve a

expedigao da citaggo.

Ate o momento, ndo houve a

expedigao/publicagao do edital.
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a citacao do denunciado por

-- -edital . ^^ ,

200904121423 Dent ncia recebida aos Ate o momento, naoTh u e a

06/05 /2011, sendo determinada expedig5o da citacao.

a citagAo dos denunciados.

201004062200 Denuncia recebida aos 0 despacho /decisgo de Ate o momento , nilo houve a

13/05/2011 , sendo determinada recebimento da denuncia expediciro da citacao.

a citacao dos denunciados. encontrava-se equivocadamente

A fl. 250 dos autos , quando na

verdade deveria ser 478.

201003297204 Denuncia recebida aos Ate o momento , no houve a

03/05 /2011, sendo determinada expedicao da citacao.

a citacao do denunciado.

201002920862 Denuncia recebida aos Ate o momento , nAo houve a

02/05 /2011, sendo determinada expedicao da citacilo.

a citacao do denunciado.

201000637071 Denuncia recebida aos Ate o momento , nao houve a

03/05 /2011, sendo determinada expedirAo/publicacAo do edital.

a citacAo da denunciada por

edital.

200902436630 Denuncia recebida aos Determinou-se, na ocasiao do Ate o momento, no houve a

02/05 /2011, sendo determinada recebimento da denuncia , a expedicAo/publicac Ao do edital,

a citacao do denunciado por expedicao de ordem de prisao bem como nao foi expedido o

edital . mandado de prisio.

201003156805 Denuncia recebida aos Ate o momento , nao houve a

27/04/2011, sendo determinada expedicAo da citacao.

a citacao do denunciado.

201001614318 Denuncia recebida aos Ate o momento, nffo houve a

02/05 /2011, sendo determinada expedicao/publicacao do edital,

a citacao do denunciado por bem como nAo foi expedido o

edital . mandado de prisao.

Dentre os processos que aguardavam ATUALIZAR, foram encontrados diversos

que deveriam ser conclusos ao juiz , mas que no entanto, no apresenta qualquer movimentagao na

serventia e nem decisao ou despacho do magistrado. Ressaltamos que, detectada tal realidade, todos

os processo foram conclusos imediatamente pela equipe do Programa Atualizar.
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inquerito policial .

201003289074 Oferecida denuncia e recebidos os autos na escrivania em 21/10/2Q10, sendo -os

mesmo conclusos somente em 30/03/2011, e recebidos de volta no cartOrio em

16/06/2011

200903148743 CertidAo de bbito do denunciado juntado em 18/04/2011, tendo o Promotor de

Justica requerido a declaragdo da extingao da punibilidade em 30 /05/2011.

201100342561 e 201100820110 Denuncia recebida em 04/05/2011.

200804494848 Denuncia recebida em 15/10/2008; requeridas novas diligencias pelo MP, e processo

retomou ao cartOrio em 10/06/2011.

200904225407 Certificado que transcorreu prazo legal sem apresentacao de Defesa/Resposta pelo

acusado em 13/06/2011.

Em 16/03/2010 processo foi redistribuido e recebido nesta serventia, sendo concluso

ao juiz em 18/03/2011 e devolvido A escrivania em 16/06/2011, sem nenhum

despacho /decisao.

201001615241 Em 26/04/2011 o representante do MP requereu suspensao do processo com base no

art. 366 do CPP.

201003279974 Autos recebidos da Procuradoria Geral de Justica para analise de conflito de

atribuig6es entre o promotor e o magistrado em 02/08/2011 sem analise do

magistrado acerca da eventual decisao da PGJ.

201102086155 Diligencia Ministerial requerida em 20/06/2011.

200901062981 PetigAo juntada em 21 de junho de 2011 sem andlise do magistrado ate o momento.

201101496880 Denuncia oferecida em 13 de julho de 2011 sem analise.

201101526070 Em 13/06/2011 o representante do MP requereu o arquivamento dos autos de

inquerito policial.

201100957175 Em 11/05/2011 o representante do MP requereu o arquivamento dos autos de

inquerito policial.

201100660075 Diligencia Ministerial requerida em 01/06/2011.

201100391090 Denuncia oferecida em 18/05 /2011 sem anelise.

201102006810 Denuncia oferecida em 13/05/2011 sem analise.

201001838518 Diligencia Ministerial requerida em 01/06 /2011 (expedicAo de precat6ria).

201001910855 Resposta A acusacao juntada em 31/05/2011.

201101463338 Denuncia oferecida em 17/05/2011 sem analise.

201100821311 Denuncia oferecida em 04 /05/2011 sem analise.

201101561020 Denuncia oferecida em 30/05/2011 sem analise.

200702808452 Em 13/01/2011, foi juntado officio aos autos sendo o mesmo jA analisado pelo

Ministerio Publico e recebido em 31/05/2011 na escrivania.

200804695657 Diligencia do Ministerio Publico requerida em 07/06/2011 sem analise (citagAo por

edital)

201100103877 Diligencia do Ministerio P(Iblico requerida em 10/11/2011 sem analise

(desclassificacAo da conduta).
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200700501619 Diligencia do Ministerio Publico requerida em 07/06/2011 ", em e

(redesignacao de audiencia). ^^ . ,.

201101725634 Denuncia oferecida em 17/05 /2011 sem analise.

201100859742 Denuncia oferecida em 10/05/2011 sem analise.

201100859564 Denuncia oferecida em 10/05 /2011 sem analise.

201002731291 Diligencia do Ministerio Publico requerida em 12/05 /2011 sem analise

(arquivamento do inquerito).

201100763192 Denuncia ofertada em 13/05/2011 sem anulise.

201100392003 Denuncia ofertada em 13/07/2011 sem andlise.

201002209972 CertidAo de cumprimento de citacao juntada em 29/06/2011.

201101902358 Denuncia ofertada em 04/08 /2011 sem analise.

201102119053 Denuncia ofertada em 04/08 /2011 sem ani lise.

201101689700 Denuncia ofertada em 04/08 /2011 sem analise.

201101739961 Denuncia ofertada em 04/08 /2011 sem andlise.

201100041146 Denuncia ofertada em 25/01/2011 . 0 processo foi concluso em 15/03/2011,

devolvido ao cartdrio em 16/06/2011 sem nenhum ato judicial e assim permanece.

201100680637 Denuncia ofertada em 26/04/2011. 0 processo foi concluso em 26/04/2011,

devolvido ao cartbrio em 16/06/2011 sem nenhum ato judicial e assim permanece.

201100134047 Denuncia ofertada em 26/01/2011. 0 processo foi concluso em 15/03/2011,

devolvido ao cartbrio em 16/06 /2011 sem nenhum ato judicial e assim permanece.

201003776765 Denuncia oferecida em 03 / 11/2010, processo concluso em 21/03/2011, devolvido A

escrivania em 16/06/2011 sem nenhum ato judicial e assim permanece.

201003630310 Denuncia oferecida em 03 /11/2010, processo concluso em 21/03/2011, devolvido A

escrivania em 16/06/2011 sem nenhum ato judicial e assim permanece.

201004223077 Denuncia oferecida em 07/01/2011, concluso 23/03/2011 e devolvido A escrivania

em 16/06/2011 sem nenhum ato judicial a assim permanece.

200804964640 Resposta A acusacAo juntada no dia 13/04/2010 , processo concluso em 18/03/2011 e

devolvido A escrivania em 16/06 /2011 sem nenhum ato judicial a assim permanece.

201002860096 Denuncia oferecida em 28 / 11/2010, processo concluso em 28/03 /2011, devolvido e

escrivania em 16/06/2011 sem nenhum ato judicial e assim permanece.

200905222495 Resposta i acusagAo juntada no dia 16/09/2010 , processo concluso em 17/03/2011 e

devolvido A escrivania em 16/06/2011 sem nenhurn ato judicial e assim permanece.

201102006925 Denuncia oferecida em 13/05 /2011, nAo consta decisao/despacho.

200700921120 Diligencia do MP requerida em 02 /05/2011 (arquivamento ) nAo apreciada ate o

presente momento.

201100451328 Diligencia do MP requerida em 03/05/2011 (arquivamento ) nAo apreciada ate o

presente momenta.

201100030799 Denuncia oferecida em 21/01 /2010, processo concluso em 30/03/2011, devolvido u

escrivania em 16/06 /2011 sem nenhum ato judicial e assim permanece.

201102006682 Denuncia oferecida em 13/05 /2011, sem nenhum ato judicial e assim permanece.
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201102007131 Denlincia oferecida em 13/05/2011, sem nenhlun ato judicial e assim permanece.

201102007441 Denuncia oferecida em 13/05/2011, sem nenhum ato judicial e assim penman

200905084084 Denfincia oferecida em 12/02/20 10, processo concluso em 02/03/2011, devolvido A

escrivania em 16/06/2011 sem nenhum ato judicial e assim permanece.

200802296151 Diligencia do MP requerida em 30/05/2011 (expedicAo de precatbria) nAo apreciada

ate o presente momento.

201100174740 Denfincia oferecida em 02/05/2011, sem nenhum ato judicial e assim permanece.

200804785753 Diligencia do MP requerida em 21/06/2011 (mandado de intimacao) nAo apreciada

ate o presente momento.

201002029664 Resposta/defesa em 14/12/2010, processo concluso em 22/03/2011, devolvido A

escrivania em 16/06/2011 sem nenhum ato judicial e assim permanece.

201003638079 Denfincia oferecida em 28/10/2010, processo concluso em 21/03/2011, devolvido A

escrivania em 16/06/2011 sem nenhum ato judicial e assim permanece.

201001632979 Denuncia oferecida em 13/05/2010, processo concluso em 18/10/2010; no dia

03/11/2010 hA despacho requerendo a devolucao dos autos A serventia tendo em

vista que o magistrado que o exarou era apenas respondente nos processos de reu

preso. Nova conclusAo foi feita em 28/02/2011, retomando os autos A escrivania em

16/06/2011 sem nenhum ato judicial e assim permanece.

201100260387 Denfincia oferecida em 08/02/2011, processo concluso em 30/03/2011, devolvido A

escrivania em 16/06/2011 sem nenhum ato judicial e assim permanece.

201002048839 Denl ncia oferecida em 11/06/2010, processo concluso em 08/03/2011, devolvido A

escrivania em 16/06/2011 sem nenhum ato judicial a assim permanece.

201101689026 Diligencia do MP requerida em 04/08/2011 (arquivamento) nao apreciada ate o

presente momento.

201101589021 Diligencia do MP requerida em 20/06/2011 (declinacAo de competencia) nAo

apreciada ate o presente momento.

201100643707 Denuncia oferecida em 20/06/2011; desde entao no houve nenhum ato judicial.

200803311499 Alegag6es Finais do MP juntada em 12/07/2011, sem movimentacao ate a presente a

data; o que poderia ser impulsionado atraves dos atos ordinatbrios pela serventia.

200703560160 Diligencia do MP requerida em 20/05/2011 (declaragAo de extincao da punibilidade)

ndo apreciada ate o presente momento.

200800594112 Diligencia do MP requerida em 22/06/2011 (designacao de audiencia) no apreciada

ate o presente momento.

201001539910 Diligencia do MP requerida em 30/06/2011 (designacao de audiencia) nao apreciada

ate o presente momento.

201102321073 Processo redistribuido do 2° Juizado Especial Criminal em 03/06/2011, nao

analisado ate a presente data.

200904371497 Estipulado prazo para apresentacao de Alegagoes Finals, o defensor dativo deixou

de apresenta-las, sendo necessdrio a nomeag o de outro defensor. Port m desde

24/06/2011 poderia ter sido feita a conclusi;o para tal providencia, o que nao ocorreu
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ate o momento.

Em situacao similar, estAo os processos abaixo listados nas prateleiras

ANDAMENTAR da escrivania , sendo que aguardavam apenas serem conclusos para providencias

diversas:

200902600650 200600947717 201103683971 201001293473

200700501619 201101029190 200805073552 200903706436

201102496027 200904869436 200904081430 200800244561

200900494306 201100009935 201100753260 200801868879

200903565476 201000166168 201100753260 201101786714

201101699889 201100918173 201100827026 201102084799

200902655757 200903774849 200904974345 201100679647

201101641341 201102020170 201101712230 200903637981

201101710874 201102301218 201101521788 201101682501

201102097807 201100920379 200903395520 200800033331

201101696774 200900113760 201102366301 200800031231

201100392208 200800007683 200903991440 201101526224

201101543099 201101769925 201101890406 201003120738

201102497678 201100751291 201101904199 201100944324

201100679698 201101029310 201102093291 201102303164

200904035861 201003853433 201104183085 201003093307

201003367709 201103753449 201103836840 201102753380

201102893140 201103444152 200702570908 201103487714

201001927073 201100029316 200705046995 201003351993

201007531162 201100013630 201003192909 201102513568

201100680530 201100040891 201102353684 201004158461

201000319398 201000846410 201003447613 201003724811

201004001325 200806040828 200500403079 201100918218

201002234160 200402008132 200800389322 200500339524

201101033716 200602072845 200804548913 200805735679

200601508860 201004386901 200901307070 201000017979

201001819807 200904985002 201100789876 201100713705

201002996010 201003651806 200901420659 200905078190

201100498499 200804821334 201101497291 201103463734

200901376730 201102078780 201004161693 200100439556

201000562446 201003925078 201102006518 201101617017

201101901599 201103744504 201103422299 201000774427
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201102002776 201102026870 200803739782 200905077428

200804404482 201002501312 201100880261 200903065120

201004158313 200902242339 201003863170 200806184609

201003820454 201100103877 201101902358 201002209972

200903752500 201100041146 201002731256 201100652544

201000908806 201103211352 201200064539 201000508166

201004448974 200804612654 201100912295 201102931688

200801898220 201103333423 201103339774 201001629927

201100420716 201004089621 201003153628 8900362046

201102332563 201103580439 201103791197 200806026205

201004072109 200904687877 201003447729 201002300147

201102246012 200900424693 201102007069 200601967555

200904089473 201004179515 200805043580 201004438596

200901757378 200903232361 201103629187 201104353584

201004073954 201102563239 201102526210 201103804310

200805677113 201101537587 201004019240 200902659957

200903493700 201003587750 201002955615 201102513452

201001693228 201002116214 201000823770 201101848892

201001294364 201004320285 200901770900 201100014009

201102007530 201002080368 201000165870 201000077858

201103745489 200805088916 201004062260 201101784096

201100921978 201002909538 200903895905 200902775906

200904424604 201003725141 200700020890 200703719011

201003531746 201003703571 201101534499 201001782350

Verificamos que o processo n° 200803824330 estava apto para sentenca de merito

desde 15/07/2009, data em que ocorreu conclusao ; foi devolvido em 11/11/2009 a escrivania sem a

prolatacao da respectiva sentenca e ainda com a determinacao de que fosse certificado pelo cartorio

que a conclusao foi feita equivocadamente para outro magistrado, que nao o natural da causa. Nao

consta a certidao mencionada nos autos , mas, no mesmo dia, foi feita nova conclusao; desta feita, os

autos retornaram a escrivania em 13/11/2009 , com a determinacao de que fosse juntada certidao de

antecedentes criminais . No dia 18/ 11/2011, foi feita nova conclusao , e atendida determinacao

anterior . Em 12/03 /2010, mais de 03 (tres) meses depois , os autos foram devolvidos a escrivania

sem decisAo de merito , agora sob alegacao de que o magistrado natural da causa era outro em razao

da instalacao da vara criminal . Nova conclusao foi feita, mas agora , em meados de 2011 , em 09 de

fevereiro , porem os autos retornaram a serventia em 15/06/2011 sem ato judicial , e assim

permanecem ate a presente data . Na ocasiao , orientamos a conclusAo do processo, porem ja com a
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juntada de certidao de antecedentes criminais atualizada.

Totalizando estes processos acima mencionados (que encontravam-se na

escrivania aguardando conclusao, o que foi procedido de imediato):

DESIGNAR AUDIENCIA - 39

REQUERIMENTO DO M P / ARQUIVAMENTO DO INQUERITO - 30

RECEBER DENUNCIA - 112

DESPACHAR - 60

SENTENCIAR - 39

Total - 280

No processo de n° 201103952000, foi detectado que urn parecer Ministerial foi

juntado como se denlincia fosse, mas trata-se de pedido de redistribuicao dos autos. Constatou-se

ainda que no processo ha ato judicial referente a outro denunciado. De pronto, foram os autos

encaminhados ao escrivao para as providencias de mister.

Os autos sob o protocolo n° 200902884250 tratam de processo de conhecimento

sentenciado e com transito em julgado em 25/09/2009 para urn dos denunciados ; em relagdo ao

segundo denunciado , houve a expedicao de ordem de prisao em 31/09/2009. Nao ha nos autos

quaisquer informacoes sobre reiteracao do mandado de prisao ou solicitando informacoes de

captura . SituacAo semelhante identificada nos processos na fase AGUARDANDO PRISAO.

Observacao importante se faz quanto aos processos em fase de execucao:

Trata-se de processo de execucao

penal no qual o sentenciado teve pena

restritiva de direitos convertida em

privativa de liberdade, corn a

consequente determinacao de sua

prisao . Decis o em 07/04/2011.

Ate o momento, nao foi praticado

nenhum ato pela serventia, como

extratacAo, confeccao de cdlculo pelo

Execpen, ciencia ao MP, etc..

Ressaltamos que a execucao corre nos

mesmos autos que o processo de

conhecimentos.
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0
• 200301636103 - Processo de Execuoao Penal onde, na ocasiao do Mutirao Carcerari dq 2011

sentenciado foi beneficiado com a comutacao da pena, o que por certo the o ionaria _

preenchimento do requisito objetivo de progressao de regime , sendo determinada a con cao

novo calculo de penas , ja com a pena comutada . Ocorre que nesse interim, o sentenciado veio a

6bito; no entanto, o processo encontra-se na fase autos entregues a escrivania ag. calculo de

liquidacao de pena desde 24/11/2011. No bastasse tais irregularidades, ha urn despacho datado de

29/12/2011 determinando fosse oficiado ao cart6rio de registro civil solicitando c6pia da certidao de

6bito do sentenciado, constatando-se que tais andamentos dos autos nao foram devidamente

registrados junto ao SPG.

• 201101776239 - Medida Cautelar de afastamento de sigilo bancario e de dados telefonicos com

decisao datada de 20/05/2011, com determinacao para que seja oficiada a instituicao bancaria e a

concessionaria de telefonia m6vel; ate o momento nao houve expedicao dos respectivos oficios, e

no SPG consta a fase "autos conclusos entregues a escrivania" em 25 /05/2011 . Situacao semelhante

nos autos n° 201102091329.

• Os autos n° 201102805240, 201004287032 e 201000260229, todos na fase "autos conclusos

entregues a escrivania ", apresentam certidao de recebimento dos autos e registro de

decisao/sentenoa, embora tal procedimento nao tenha sido devidamente registrado junto ao SPG.

Logo , certificou -se situacao que nao ocorreu de fato nos autos.

• Uma vez que o escrivao se utiliza de sistema manual para calculo da pena , nAo sendo utilizado o

EXECPEN , identificamos processos em que , no calculo apresentado , nao consta a data de provavel

LIVRAMENTO CONDICIONAL, apenas a data da progressao de regime , a exemplo dos autos n°

200601224471, 201100767287, 200502746658 e 200300808385 ; ao questionarmos sobre o fato ao

escrivao , o mesmo alegou que, "como o juiz nao defere mesmo o livramento , nao a preciso constar

essa informacao no calculo", uma vez que os reus presos sempre cometem novas infracoes.

• 201002059679 - Processo encontra - se regular , no entanto , diante da regressao do regime

prisional , a necessaria elaborarao de novo calculo de liquidarao da pena e atendimento a decisAo de

fl. 67 quanto a expedioao de oficio. Situaoao semelhante nos autos n° 200901408578.

• Observamos grande quantidade de processos onde as folhas finais nao estao numeradas.

• 201104277527 - Processo de Execucao Penal - foi autuado em conformidade com a Resolucao

n° 113 do CNJ, porem, nao foi confeccionado o calculo. Situacao semelhante ocorre nos autos n°

201004128074,201104111335,201104153950,20110464930.

• 200901261348 - Processo de Execugao Penal com sentenciado cumprindo pena no regime

fechado e decisao negat6ria de beneficio com data de 30/12/2011. Nao houve extratacao da decisao

no SPG nem mesmo intimacao pessoal do sentenciado . 0 mesmo ocorre com os processos n°
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200602752277, 201004144835 , 200800478953, 200903246222 , 200900279669 , 2O100972J,-')

200902025923, 201104111335, 201003415240, 200901382897, alem de outros . 0 proprio es

nos disse que ha ocasioes em que seria desnecessaria a extratacdo ou intimacao. Percebemos que ele

proprio define o que deve ou nao ser extratado, contrariando o disposto em lei.

• 200704623182 - Processo de Execucao Penal onde o sentenciado cumpria pena no regime aberto

e veio a ser preso em flagrante em razao de nova conduta delituosa. Em 22/11/2011 teve seu regime

prisional provisoriamente agravado, passando para o regime fechado. Na decisao, determinou-se a

juntada de sentenca proferida em urn terceiro processo e que apos o autos retornassem para

audiencia de justificacao. Aliado a este fato, o sentenciado, que teve seu regime regredido, foi

intimado pessoalmente, mas o oficial de justica nao teve a devida cautela de questionar ao recluso

se este possuia advogado constituido e se tinha interesse em recorrer da decisao. Na ocasiao desta

inspecao, os autos encontravam-se com a fase "aguardando cumprimento de pena" sem que

nenhuma das determinacoes mencionadas fossem atendidas.

• 200900279669 - Processo de execucao penal com calculo de liquidarao de penas informando o

implemento do requisito objetivo para progressao em 21/01/2012; porem os autos estao sem a

devida instrucao (ausente certidao carceraria atualizada) e estavam com o andamento "aguardando

cumprimento de pena".

• 201100972972 - Processo aguarda confeccao de calculo de liquidacao de pena desde meados de

setembro/2011. Processos na mesma situacao: 201103847010, 200201645607. Nesse sentido, ha

processos aguardando feitura de calculos desde outubro/2011: 200701023850 e desde

novembro/2011: 200902969859 e 200901382897.

• 200800196311 - 0 Processo de Execucao Penal aguarda o cumprimento de determinacao

proferida no Mutirao Carcerario (agosto/setembro/2011), no sentido de que seja juntada guia de

recolhimento de nova condenarao e a confeccao de novos calculos. Destaque-se que conforme se

encontram formalmente os autos, o preso ja faz jus a progressao desde 14/05/2011. Caso parecido

no processo 2008010040340, porem a data da determinacao a mais proxima (21/11/2011), e

formalmente o preso teria direito a progressao em 25/09/2011.

Por ocasiAo da inspecao, houve a redistribuicao de 199 processos ao Juizado Especial

Criminal, nos termos da Lei Estadual n° 17.541, de 10 de janeiro de 2012.
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Conclusoes/Sugestoes :

Apesar do empenho e dedicacao do escrivao em solucionar os problemas da serventia,

constatamos que o mesmo nao a eficaz em gerenciar as tarefas e delega-las a equipe, ficando o

mesmo sobrecarregado e nao atendendo com presteza e diligencias as tarefas e funcoes que the

sao atribuidas.

Caracterizado desvio de funcoes, tanto do escrivao do crime (para depositario judiciario) quanto

para a depositaria judiciaria (para oficial de justica), se faz necessaria a ordenacao e correcao de

tal situacao.

A situacao geral do predio do forum a muito boa, no entanto, observamos divisao interna dos

espacos nao adequada, como, por exemplo, grande espaco ocioso no terceiro andar, e espaco

diminuto para a escrivania do crime.

- Em analise da situacao encontrada nesta serventia, concluimos que existe razoavel atraso no

andamento processual na grande maioria dos processos.

Ao verificarmos sobre o acesso do escrivao aos relatorios gerenciais , fomos informados de que

este nao conta com nenhum acesso . Na ocasiao , o diretor do Programa Atualizar, Sr. Jorge

Eremita , noticiou ja haver iniciativa da CGJ no sentido de padronizar o acesso a SPG, bern

como aos relatorios dos escrivaes do Estado.

Nesta Comarca reclamam os servidores que o Fundo Rotativo nao a devidamente utilizado, nAo

havendo inclusive um gestor para tanto; a maior reclamacao se faz quanto a ausencia de lanche

para os servidores. Ao questionarmos a servidora Mercedes Helena da Cruz informou que,

apesar da existencia da Portaria no 093/2011, baixada em 19/04/2011 pelo Diretor-Geral Stenuis

Lacerda Bastos designando-a como gestora do fundo rotativo da Comarca de Catalao - GO, a

mesma nao exerce na pratica tal funcao ja tendo solicitado ao Diretor do Foro sua substituicao.

Orientamos o gabinete do juiz acerca do relatorio gerencial e sobre as vantagens do proprio

gabinete ter acesso aos relatorios criando condicoes para uma gestoo mais eficiente por parte do

juiz da Comarca.
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- 0 SDM - Sistema de Decisoes Monocraticas esta sendo usado normalmente nesta C area.

ASSESSORIA DE ORIENTAcAO E CORREIcAO DA CORREGEDORIA

GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania , aos 08 dias do mes de fevereiro

do ano de 2012.

Pedro Henrique Silva Amaral

13° Assessor Correicional
T

Kenia Garcia Bento Torquato

16' Assessora Correicional
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