
corregedoria
geral da justia
do estado de goi as

PODER JUDICIARIO

Corregedoria-Geral da Justica
Assessoria de Orientacao e Correigao

RELATORIO No 110/2012

Entre os dias 08 a 11 de outubro de 2012
, por determinacao da Excelentissima

Senhora Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, amps e mos

a Comarca de Anapolis
- GO, onde realizamos uma correigao geral extraordm

Civel, tendo a relatar o seguinte:

F,SCRiVA lAu. FMNON

Endereco:
Edificio do Forum, sito na Av. Senador Jose Lourengo Dias n° 1.311, Centro, Anapolis/GO

Telefone:

(62) 3902-8918

Juiz titular : Dra. Eliana Xavier Jaime Silva

. Relacao, . > >, w

, Escrivao Judiciario:

Ozenir Santana Pacheco

-> Escreventes:

Silvani Rodrigues da Silva Pacheco

Pollyana Passos Martins

oRua 10, NQ 1.50, 11L' andar, Setor
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--> Depositario Judiciario:

Dinair Gonsalves da Silva (a disposicao)

-*Auxiliar Judiciario:

Flavia Bittencourt da Cunha Bittar (a disposicao)

-> Estagiarios:

Klaes Pinto Pereira

Delormel Alves Castor

Jessica Junqueira (estagiaria da Camara Municipal)

Awk

s

-> Livro de registro de termos de audiencia : o livro em questao utiliza o sisterna de folhas

soltas, conforme preconiza o art. 45, inciso I, "b", da CAN. Nao averiguamos

irregularidades.

-> Livro de remessa ao Tribunal : o respectivo livro encontra-se regular, inclusive com o

devido Termo de Abertura e rubrica em todas as 16i11as.

--+ Livro de controle de selo : neste livro detectamos a ausencia de rubrica em todas as

folhas, bern Como Termo de Abertura e Encerramento. Apesar disso, nao detectamos demais

irregularidades relativas aos selos utilizados na serventia.

-> Livro de carga ao Juiz : embora a CAN estabeleca que o controle deste livro seja

realizado pelo SPG, dispensando a abertura de livro proprio, a Juiza titular da serventia

possui um Livro de Conclusao de Processos, a fim de controle pessoal e seguranca dos atos

de conclusao e devolucao das demandas.
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--+ Pro-Jovens:

Kelssia Regina Ferreira de Sousa

Laura Beatriz Rezende



-> Livro de carga ao Ministerio Publico : este livro e utilizado de forma encadernada,

estando algumas cargas em aberto desde o ano de 2010. A titulo de exemplificacao podemos

citar as seguintes demandas:

Awk

Data Processo Promotor

16/06/10 200603996226 Dr. Marcelo Henrique

14/02/11 200702706064 Dr. Marcelo Henrique

02/02/12 200902157641 Dr. Marcelo Henrique

02/02/12 200704966527 Dr. Marcelo Henrique

- Livro de carga aos Advogados: constatamos a existencia de 08 (oito) processos com

cargas em aberto (carga normal). Apos a analise do respectivo livro, verificamos que a

serventia ja providenciou a intimacao dos causidicos, via extrato, com intuito de devolver os

autos em cartorio no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensao,

conforme relacao abaixo:

Processo Advoeados

28/08/12 200501832240 Dogimar Gomes - OAB-GO no 17792

29/08/ 12 201002810889 Hamilton da Costa Viana - OAB-GO no 8729

03/09/12 201000344651 Luiz Antonio Lorena de Souza Filho - OAB-GO no 26698

21/08/12 200704777210 Horami de Brito - OAB-GO no 12538

15/08/12 200900539296 Neuza Rodrigues Alves - OAB-GO no 11980

16/08/12 200805673363 Jorge Barbosa Lobato - OAB-GO no 21041

21/08/12 201104970559 Alexandre de Souza Gomes - OAB-GO n°21149

23/08/12 200701933229 Vanilda Lourdes - OAB-GO no 17696

as

Outrossim , existem demandas que ja foram devolvidas mas nao tiveram a devida baixa no

Livro. E o caso dos processos de n°s 201200222878, 200402342504, 201101766752 e

201202436522.

Encontramos no Livro de carga rapida aos advogados , o processo de no 200100847336,

no qual foi autorizada carga ao Dr. Antonio Domicio Alves Pereira, OAB-GO no 26.005, porem, a

referida demanda esta em seu poder desde o dia 11/06/2012, mesmo sendo intimado para devolve-la

no dia 08/10/2012.

oRua 10, N° 1.50, 1 1s andar, Setor Oeste, Goii nia - GO - CEP 74.120-020 - Fone: (62) 3216-2662 / Fax: (62) 32"16-2711. - www.tf' go.jus.br 3



AveriguA woo"

--+ Dos Processos

Inicialmente, importante se faz ressaltar que a correicao geral extraordinaria visa a

checagern de toda a movimentacao processual constante na serventia, devendo ser usado o Sistema

Controle da Corregedoria-Geral da Justica para conhecer a realidade e o grau de estrangulamento,

caso haja, de cada fase dos processos.

0 principal objetivo desta checagem processual e detectar eventuais irregularidades e

atrasos na tramitacao e movimentacao dos feitos.

Com efeito, observamos que, conforme relatorio obtido por meio do Sistema Controle da

Corregedoria Geral da Justica do Estado de Goias e do SPG, existem 2872 ( dois mil, oitocentos e

setenta e dois) processos em tramitagao na aludida serventia.

Detre eles, a grande maioria encontra-se na escrivania para cumprimento das ordens

emanadas pela Magistrada titular. Entretanto, realizada a checagem, algumas irregularidades foram

detectadas. Vejamos:

• Processos que estao paralisados ha mais de 100 (cem) dial e nao foram localizados na

serventia:

Processo N atu reza Qtd. de dias paralizados Fase

200705035748 Estimatoria (Quanti Minoris) 1206 Sem localizador

200705087942 Consignatbria 1206 Sem localizado

200704052592 Monitoria 391 -

200802248106 Indenizagao 245 -

201103380847 Notificagao 258 Aguardando devolugao de precatbria,
desde 18/06/2012.

201102341899 Revisional 237 Aguardando resposta de solicitagao,
desde 06/02/2012.

200701423484 Execugao 1112 Aguardando devolugao de precatbria,
desde 02/05/2012.

201200219125 Carta Precatbria 216 Aguardando envio de carta precatbria
devidamente selada, sob pena de

devolugao,desde 17/02/2012.
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201004323250 Reintegracao de Posse 196 Aguardando resposta ao oficio 134/2012
para prestar informacoes sobre o

processo n° 201002163697, inclusive
quanto ao objeto, desde 19/03/2012.

201104515576 Execugao 170 Aguardando devolugao de precat6ria,
desde 17/04/2012.

200200100771 Indenizacao 153 Aguardando resposta ao oficio
158/2012, desde 29/03/2012, para que
encaminhe a este Juizo c6pia integral
dos autos n° 200201085105 remetidos

ao TJ em 30/01/2012.

201104778429 Busca e Apreensao 140 Aguardando decurso de prazo, desde
17/05/2012.

201200972117 Carta Precat6ria 139 Aguardando decurso de prazo, desde
16/05/2012.

201104501044 Reintegracao de Posse 136 Aguardando decurso de prazo, desde
21/05/2012.

201201469389 Busca e Apreensao 1158 Aguardando resposta de solicitacao do
officio 294/2012, informacoes sobre o
feito numero 201200304726, desde a

data de 31/05/2012.

201200423466 Execugao 115 Devidamente cumprido o mandado de
citacao, penhora e avaliacao desde o dia

31/05/2012; aguardando decurso de
prazo deste entao.

200802707739 Embargos de Terceiro 106 Ap6s cumprimento do mandado a if 47,
aguardando resposta de solicitagdo,

desde 13/06/2012.

201105082860 Monit6ria 111 Ap6s citado o requerido, conforme
comprova em Certidao n°12251994,
aguardando decurso de prazo desde a

data de 12/06/2012.

200800532753 Indenizacao 107 Aguardando o cumprimento do oficio
322/2012, desde 19/06/2012.

• Processos que estavam na fase "Aguardando transito em julgado", mas na verdade ja

transitaram em julgado, no entanto, encontravam-se paralisados sem a devida certificacao.

Sao eles:

201103579430 Cautelar Inominada 21/09/12

200100725095 Dep6sito 21/09/12

201003831588 Execucao 21/09/12

200704285317 Cobranca 21/09/12

200704483 810 Cobranga 21/09/12

201090471963 Consignat6ria 21/09/12

9701062094 Consignat6ria 18/09/12
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200800606951 Cobranga 14/09/12

201201516816 Declaratbria 14/09/12

201201646256 Busca e Apreensao 14/09/12

2012002270074 Arresto 14/09/12

201104681174 Revisional 14/09/12

200704966527 Usucapiao 14/09/12

201103663121 Busca e Apreensao 04/09/12

200890966796 Revisional 04/09/12

• Processos na fase "Aguardando decurso de prazo" com prazo ja transcorrido e com as

demandas ainda paralisadas nesta fase. Dentre eles podemos citar:

Processo Natureza

20020 1 1 34700 Restituicao de Importancias Pagas

201102966104 Carta PrecatOria

201105006993 Execucao

200401289650 Usucapiao

200704363296 Cobranca

201004108545 Execucao

200604151785 Usucapiao

201200663300 Execucao

200701709922 Execucao

200101014460 Indenizacao

200500705440 Execupao

201200421765 Busca e Apreensao

200800644780 Indenizacao

201003530189 Rescisao Contratual

200502450538 Monitbria

200001666287 Monitoria

201002322817 Busca e Apreensao

• Encontramos alguns processos paralisados indevidamente, ou seja, os prazos concedidos

para a movimentacao ja transcorreram in albis. Senao vejamos:

Natureza Data do ultimo
andamento

20l(UU2Uj 1JU2 tiusca a tipreeusav

201201743367 Execucao Com vista a advogado 03/08/12

201102196724 Cobranca Com vista a advogado 10/07/12
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201003254106 Busca e Apreensao Com vista a advogado 17/07/12

201001007012 Cobranra Com vista a advogado 12/07/12

201091142491 Consignatoria Prov. da parte 06/07/12

201104400841 Consignatoria Prov. da parte 31/12/12

201104777368 Indenizacao Prov. da parte 06/07/12

201002548238 Revisional Prov. da parte 06/07/12

201202289597 Adjudicarao Compulsbria Prov. da parte 06/07/12

201201469443 Busca e Apreensao Prov. da parte 18/07/12

200302216710 Monitorial Cumprimento de
sentenga

Prov. da parte 22/05/12

201101017206 Cobranra Prov. da parte 22/05/12

200601730946 Usucapiao Prov. da parte 22/05/12

201100244314 Busca e Apreensao Prov. da parte 22/05/12

201201827110 Indenizacao Prov. da parte 26/05/12

201200122857 Cobranca Prov. da parte 25/06/12

201201679154 Execucao Prov. da parte 25/06/12

201201310835 Consignatoria Prov. da parte 27/06/12

201104746705 Monitbria Prov. da parte 27/06/12

201103827515 Reintegracao de Posse Prov. da parte 22/06/12

201201584145 Busca e Apreensao Prov. da parte 03/07/12

200792201710 Cobranca Prov. da parte 04/07/12

201001771197 Monitbria Prov. da parte 27/07/12

20060329013 Monitbria Prov. da parte 28/07/12

201201841776 Embargos a Execurao Prov. da parte 29/06/12

201201950060 Revisional Prov. da parte 25/06/12

201103703107 Busca e Apreensao Prov. da parte 25/06/12

201202048310 Execucao Prov. da parte 14/08/12

201201791590 Carta Precatbria Prov. da parte 20/06/12

200890257639 Revisional Decurso de Prazo 31/08/12

201090720378 Busca e Apreensao Decurso de Prazo 31/08/12

201102915194 Busca e Apreensao Decurso de Prazo 30/08/12

201100537958 Rescisao Contratual Decurso de Prazo 30/08/12

200301333729 Restituicao de Importancias
Pagas

Decurso de Prazo 30/08/12

201003731869 Ordinaria Decurso de Prazo 06/06/11

201103761654 Notificacao Decurso de Prazo 31/08/12

201200749485 Excecao de Incompetencia Decurso de Prazo 30/08/12

201103796059 Revisional Decurso de Prazo 16/05/12

200702057767 Ordinaria de Cobranca Decurso de Prazo 07/08/12

201101608620 Interpelacao Decurso de Prazo 12/03/12

2008005332753 Indenizacao Decurso de Prazo 19/06/12
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201100604450 Busca a Apreensao Decurso de Prazo 14/09/12

200502503542 Usucapiao Decurso de Prazo 01/06/12

200301460226 Ordinaria de Cobranga Decurso de Prazo 11/06/12

200601835993 Execugao Decurso de Prazo 11/06/12

201201354743 Monit6ria Decurso de Prazo 02/07/12

201104529780 Revisional Decurso de Prazo 27/03/12

200500871897 Indenizagao Decurso de Prazo 22/05/12

201103942691 Previdenciaria Decurso de Prazo 12/07/12

200200682770 Indenizagao Decurso de Prazo 12/07/12

201104501044 Reintegragao de Posse Decurso de Prazo 15/05/12

201202015420 Busca e Apreensao Decurso de Prazo 04/07/12

200101290955 Indenizagao Decurso de Prazo 01/08/12

201202448640 Cobranga Decurso de Prazo 30/05/12

200503435575 Cobranga Decurso de Prazo 01/08/12

Existem duas demandas na fase "Remessa TJ/GO", porem o prazo das Contrarrazoes ao

Recurso de Apelacao ja extrapolou e tais demandas ainda continuam paralisadas no juizo a

quo. Sao elas:

200800581177 Cobranga

• Outras irregularidades tambem foram verificadas, conforme as demandas abaixo

relacionadas:

N° Processo Naturea P'ase

201104667848

200704608221

Revisional Ag. Remessa de

Interlocutoria

Cobranga Ag. Remessa de

Interlocutoria

A presentee demanda possui 02 (duas)
interlocutorias a serem juntadas (n°

01 e 02), desde 08/02/2012,
entretanto, ate a presente data as

mesmas nao foram remetidas a esta
serventia e, consequentemente, no
foram colacionadas aos autos, fatos
os quais paralisaram a presente lide

desde o dia 22/03/2012.

O presente litigio esta paralisado
desde o dia 13/08/2012 aguardando

juntada das contrarrazOes a apelagao,
todavia , tal pega ja foi juntada ao

caderno processual em 16/03/2012 e
mesmo assim nao foi remetido ao

juizo ad quem.
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2007020598089 Cobranga Ag. Remessa de Neste processo, a sentenga ja foi

Interlocutbria
proferida e, consequentemente,

transitada em julgado, nao havendo
mais interlocut6rias a serem juntadas.

200900913562 Ordinaria Ag. Citagao/Intimagao Via A fase apontada, na verdade, deveria

Postal
ser "aguardando resposta de

solicitagao".

-> Demais irregularidades especificas tambem foram detectadas:

• Na fase "Aguardando devolucao de precatoria", encontramos varios processos estagnados,

dentre eles podemos citar as demandas de n°s: 200703395259, 200701536793,

201201392610, 200400410251 e 200801977805. Ademais, insta consignar que as aludidas

demandas possuem datas de paralisacao oscilando entre 11/06/12 a 21/06/12, ou seja,

atingindo os 100 (cem) dias. Todavia, ha de se considerar que a paralisacao ocorreu em

virtude da demora no cumprimento dos atos por parte dos juizos deprecados, nao

dependendo exclusivamente dos trabalhos desta serventia.

O processo de n° 200601958041 encontra-se no localizador "Aguardando decurso de prazo",

porem, o referido prazo ja transcorreu em branco. Alem disso, existe um pedido para ser

analisado pela magistrada competente.

Constatamos, ainda, que existem 140 processor na fase "Aguardando Andamento"

(Localizador 2). Contudo, tais demandas permanecem por pouco tempo neste localizador,

tendo em vista que aguardam tao somente as juntadas dos documentos, as quais, diga-se de

passagem, sao feitas regularmente.

• 0 processo de Execucao de protocolo n° 201202317035, esta no localizador "Aguardando

Publicacao de Extrato", entretanto nao ha despacho, decisao ou sentenga a serem extratadas,

pelo contrario, existe um pedido da parte exequente que ainda nao foi analisado.

• 0 processo de Cobranga de protocolo no 200800426953, esta no localizador "Aguardando

Publicacao de Extrato", porem a decisao proferida pela Magistrada competente ja foi

extratada e publicada, conforme infere-se na fl. 216 do referido processo.
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Das Juntadas

As juntadas das peticoes e documentos sao realizadas diariamente, o que so nao e possivel

quando os autos nao sao encontrados na serventia, a exemplo da carga ao Ministerio Publico ou ao

Advogado ou, ainda, quando remetidos ao gabinete em forma de conclusao.

• Condicoes materiais da serventia

A escrivania conta com born esparo fisico e com numero consideravel de funcionarios

(sejam eles servidores, estagiarios ou pro jovens). Aparentemente esta bern organizada e possui

armarios suficientes para acomodacao de todo acervo processual. A Anica deficiencia diz respeito

aos computadores (ausencia de equipamentos moderns para realizacao dos trabalhos) e de maquina

xerocopiadora.

• Programs Atualizar

0 use do programa atualizar, corn a utilizarao de localizadores, foi muito bem implantada e

esta sendo utilizada de maneira satisfatoria na serventia.

0 arquivo da escrivania localiza-se no arquivo geral da comarca. 0 esparo e suficiente,

possui prateleiras necessarias para o armazenamento das demandas arquivadas e aparentemente esta

bem organizada.

• Gabinete do .Ruiz

-+ Funcionario lotados no gabinete:

Cassiano Turra (Assistente de Juiz de Direito);

Nara Lidia Oliveira dos Santos (Assistente Administrativo);

Rafaella Galvao Pereira (Estagiaria - TJGO);

Flavia Aline Palmeira (Estagiaria voluntaria).
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De acordo corn dados estatisticos obtidos pelo Sistema Controle da Corregedoria e pelo

relatorio do SPG, verificamos que existem cerca de 779 processos conclusos.

Desse montante total, averiguamos que o gabinete terminou o mes de setembro com 135

processos conclusos ha mais de 100 (cem) dias. Entretanto, realizando a contagern de tais

demandas, detectamos que, na semana da correicao, existiam somente 99 (noventa e nove)

demandas conclusas ha mais de 100 (cem) dias.

Apesar do grande quantitativo de demandas conclusas, percebemos que os servidores desta

serventia mantem a organizacao e a ordern dos servicos, realizando para tanto uma triagern dos

processos conforme o grau de dificuldade e as prioridades exigidas por lei.

De qualquer sorte, observamos tambem a existencia de varias prateleiras com localizadores

internos, os quais separam as demandas de acordo com a urgencia e necessidades do gabinete.

Assim estao: "Meta 2", processos "Normais", "Sentenca - Meta 2", "Prioridade" e "Despachos".

Alem do quantitativo de demandas conclusas ha mais de 100 (cem) dias , nao detectamos

demais irregularidades no gabinete.

CON GLU§SOES/ LJ G :, STOES

- Apos a realizacao da correicao geral extraordinaria na 6a Vara Civel da Comarca de

Anapolis, percebemos que a mesma atualmente encontra-se em situacao regular.

Embora tal serventia tenha sido criada e instalada atraves de todo acervo processual dos

processos rernanescentes (civeis e de assistencia judiciaria) das la e 2a Varas de

Familia, constatamos que os esforcos empreendidos pela Dra. Eliana Xavier Jaime

Silva e pelos demais servidores apresentararn frutos positivos. Em outras palavras, as

poucas demandas erroneamente movimentadas sao de facil saneamento, conforme se

vislumbra nos relatos supradescritos.

- Outrossim, durante o periodo da correicao, observamos tambem que partes e

advogados foram atendidos com urbanidade, educacao e eficiencia.
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- Detectamos ainda que as eventuais irregularidades relatadas no presente

procedimento administrativo, relativamente aos processos de n°s 200704285970 e

201104079334, ja foram devidamente sanadas.

- Corn relacao as demais problematicas expostas neste expediente, conforme Atas de

Reuniao n°s 001 e 002 de 2012, importante se faz ponderar que, no instante da

inspecao, o "clima" entre os servidores estava ameno. Embora possa ter havido

dificuldades de adaptacao e cooperacao, o Escrivao Ozenir Santana Pacheco apresentou

ser uma pessoa tranquila, disciplinada e com senso de responsabilidade. Igualmente a

ele, os demais servidores tambem pareceram ser pessoas compromissadas corn o

servico.

- Diante disso, em conversa informal com os aludidos servidores, ressaltamos

inicialmente que, o bom atendimento as partes e advogados a medida essencial. Por

conseguinte, orientamos sobre a importancia de uma boa convivencia no ambiente de

trabalho, ressaltando que o espirito de cooperacao, solidariedade, disciplina e

responsabilidade devern estar sernpre em primeiro piano, respeitando as indiferencas

porventura existentes e buscando ao maximo a prestacao celere e eficaz dos servicos

jurisdicionais.

- Nesse sentido, inteiramos que toda e qualquer duvida relativa aos servicos

cartorarios deverao ser repassadas a Magistrada competente, evitando-se, assim, um

sobrecarrego desnecessario de responsabilidades a um so serventuario.

- Nao obstante, constatamos que o sistema de Decisoes Monocraticas - SDM e os

atos ordinatorios (Provimento n° 05), estao sendo utilizados normalmente.

- Por fim, considerando que o prosseguimento eficiente dos servicos forenses tambem

dependam de urn maquinario apropriado, sugerimos o envio de oficio a Diretoria

Administrativa deste Egregio Tribunal de Justica, a fim de analisar a

possibilidade de remessa de novos computadores e de maquina xerocopiadora

Para a referida serventia.
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ASSESSORIA DE ORIENTAcAO E CORREIcAO DA CORREGEDORIA

GERAL DA JUSTIcA DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos cinco dias do mes de

novembro do ano de dois mil e doze (05.11.2012).

Gustavo Ferreira Junqueira
20° Assessor Correicional

Aft n^ * ld)j-^ k̀CA5-
Lara Cristina Queiroz Fraico

218 Assessora Correicional

Paulo Gouthier Neto
22° Assessor Correicional
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