
corregedoria
geral da justica
do estado de goias

Departamento de Correigao e Servigos de Apoio

Assessoria de Orientagao e Correigao

RELATORIO No 125/2012

Entre os dias 01 a 05 de outubro de 2012, por determinacao da Excelentissima

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

a comarca de Padre Bernardo - GO, onde realizamos uma correigdo geral extraordinaria, tendo a

relatar o seguinte:

Endereco do Forum:

Av. Santa Luzia, s/n, Setor Leste, Ed. do Forum

Telefone:

(61) 3633-1134

SECRETARIA E DIRETORIA DO F!

Diretora do Foro:

Dra. Lorena Mendes Prudente

Secretario:

Jose Machado Mendes

Cedidos por Prefeituras :

Amanda Alves Pereira

Rua 10, N" 190, I 'll , andar, Setor Oeste, Goiania - GO - CF,P 74.120-020 - Fone: (62) 3216-2 / Fax: (62) 3216-2711 - www.tj^o.jus.br I



Sindieancias : Existe apenas uma sindicancia instaurada na comarca, qual seja, autos n° 076/2009,

instaurada pela portaria no 06/2009, que apura a existencia de irregularidades quanto a lavratura de

procuracoes no Tabelionato de Notas do distrito judiciario de Mimoso de Goias. 0 feito encontra-se

decidido, sendo exarada decisao impondo sancao de advertencia e multa, esta no valor de R$

5.000,00. 0 processo encontrava-se aguardando intimarao do sindicado para recolhimento do valor

referente a multa.

Iivros obrig `J

Verificou-se a ausencia do livro de registro de material, ficando o secretario

orientado da necessidade de sua utilizacao.

,UDITORIOS

Relacao de servidores:

Yrlleny Aparecida Mariano - Porteira do Auditorios

Livros ob At

Nao existe o livro de entrega de documentos e nem o livro de protocolo de

correspondencia. Contudo, a porteira usa um livro denominado "livro de procedimentos

administrativos", onde constam os documentos entregues e as correspondencias. Entretanto,

comprometeu-se a proceder a abertura dos livros obrigatorios.

Fora a observacao acima, nenhuma outra anormalidade foi verificada quanto aos

servicos tipicos do setor.

.TIDOR

Relagao de Servidores:

Jose Machado Mendes
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Livros obr gatolri

No que tange aos livros (art. 45 , topico 6 , da CAN), os respectivos setores fazem

controle de suas atividades por meio do proprio Sistema de Primeiro Grau. No entanto,

considerando que ainda persiste a obrigatoriedade de utilizacao de alguns livros , orientamos o

servidor a proceder a abertura dos livros obrigatorios.

Nao constatou-se atrasos na feitura dos calculos.

OFICIALATO DE JUSTI

Oficiais de Justiga:

Jonas Reinaldo de Oliveira

Marcio Manuel de Souza

Manoel Pereira Xavier

A comarca possui dois oficiais efetivos. 0 senhor Manoel Pereira Xavier e

depositario e eventualmente tambem desempenha as funcoes de official de justica.

Os meirinhos se encontram em situacao regular, ou seja, nao ha atrasos no

cumprimento dos aludidos mandados. Senao vejamos o quantitativo de mandados por Oficial de

Justica, na data da correicao judicial:

Jonas Reinaldo de Olieira : 16 mandados, sem atrasos

Marcio Manuel de Souza : 18 mandados, sem atrasos

Manoel Pereira Xavier: 04 mandados, sem atrasos

DEPOSITO JUDICI

Depositario:

Manoel Pereira Xavier
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Como mencionado alhures, o Sr. Manoel cumula as funcoes de Oficial de Justira e

de Depositario.

Segundo relatado pelo servidor, na comarca nao existe deposito publico, pois as

proprias partes sao nomeadas depositarias quando ocorre constricao de algum bem.

ESCRIVANIA DE FA

Relacao de servidores

Escriva Judiciaria:

Vanusa Conceicao de Oliveira

Escreventes:

Welberth Rodrigues de Oliveira

Dione Costa da Silva

Cedido por Prefeituras:

Iran Alves da Costa

IA, SUCESSOES, INFANCIA E JUVENTUDE E 1° CIVEL

Livros Obrigatorios (nos termos do Art. 45, item 1, da Consolidacao de Atos Normativos)

Livro de carga aos Advogados : A escrivania possui o livro obrigatorio, porem, localizamos vdrios

registros de cargas alem do prazo. 0 Sistema Controle noticiava a existencia de 75 (setenta e cinco)

processos com carga alem do prazo, incluido-se os abaixo relacionados, que totalizavarn mais de

100 (cem) dias alem do prazo:

201003229934 201102063546 201002615890 200904373180 201102487869

201002541390 201104849784 201105016131 201102396162 201103200474

201001420068 201001066043 200700681153 200900441709 201104918921

200800936692 200904356153 201103681740 200900468690 201201683046

201201331093 201100871904 201002615458
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Livro de carga ao Ministerio Publico : foi possivel identificar no livro processos com carga aquele

Orgao alem do prazo. Abaixo, estao estao relacionados os processos com mais de 100 (cem) Bias:

200704665314 201101947122 201104859798 200504047935
201004111767 201102058968 200604288845 200604305928
201103743281 200402997420 201100867117 200604312070
200800972338 200403047867 200904454520 201104849369

201200536813 9501370011 9601171240

Livro de registro de arma , objetos e valores: Utiliza o livro normalmente. No momento da

correicao nao existiam armas depositadas das dependencias do edificio do Forum.

Nenhurna outra irregularidade foi detectada quanto aos dernais livros necessarios.

Processos em tramitacao : 1.073 (mil e setenta e tres)

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

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

As diretrizes do Programa Atualizar estao sendo corretamente aplicadas, sendo

necessarias algumas cautelas.

Nao foi detectado nenhum processo aguardando a conclusao da escrivania.

Entretanto, nao ha periodicidade fixa de remessa de processos ao gabinete, variando conforme o

movimento da semana. Ou seja, a escrivania aguarda o acumulo no niimero de processos para

efetuar a conclusao.

No momento da correicao orientamos os servidores a procederem as conclusoes

dos processos diariamente, encaminhando-os ao gabinete.

Ao procedermos a correicao individualizada do acervo, foi possivel detectar

algumas irregularidades, que dependiam de impulso da escrivania:
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uacr o Atual Observac1 es ,3

200902647789 Processos na fase "AUTOS Veriticou-se que ludo, ester processos tram apensos

201004238635 CONCLUSOS ENTREGUES A ao processo n°. 20 1 1 00289989 , mas nao estavam

201101482294 ESCRIVANIA" desde o dia registrados como apensados junto ao SPG. Corn a

201003109777 30/11/2011. detecrao do problema, foi feito o devido apensamento

201101718204 no Sistema.

200900099415 Processo na fase "AUTOS 0 processo foi regularizado, com o cadastro devido do

CONCLUSOS ENTREGUES A localizador.

ESCRIVANIA", sem localizador
cadastrado no SPG

201201277412 Processo na fase "AGUARDANDO Foi dado o impulso devido, com a certificacao de

DECURSO DE PRAZO", esperando ausencia de manifestacao e posterior remessa ao

apresentagao de contestacao, desde gabinete.

meados de julho.

201102347048 Processos na fase "AGUARDANDO Em face da inercia dos 6rgaos de execucao

201201178678 DECURSO DE PRAZO". Tratarn-se mencionados, orientou-se a certificacao e conclusao

de apuracbes de atos infracionais, dos autos para a tomada de medidas especificas pela

todos com a fase de conhecimento jd juiza titular.

esgotada. Foi oficiado aos 6rgaos de
execucao da comarca, por6m nao
consta nos autos qualquer informacao
sobre o cumprimento das medidas
impostas.

201001224420 Processo na fase "AGUARDANDO A fase foi devidamente atualizada, com o prazo

DECURSO DE PRAZO". Apesar de remanescente correto.

constar Como prazo vencido
registrado junto ao SPG, na pratica
ainda existe prazo a ser aguardado.

Quanto aos processos 200901819667, 201201402721 e 201202078154, por

exemplo , observou-se a rotina de devolucao dos autos com determinacao para agendamento de

audiencia , sem a pre-designarao de data . Os despachos sao datados de meados de fevereiro, maio e

junho, respectivamente e, ate o momento , nao houve o agendamento de data. Foi informado pela

escriva que todos os processos estao submetidos a essa rotina , motivo pelo qual sugerimos a

magistrada a adocao de melhores gestoes quanto ao agendamento previo de audiencias , de modo

que a escrivania nao venha a ser responsabilizada por eventuais atrasos processuais.

Condicoes Materiais da Serventia

A escrivania conta com alguns equipamentos modemos para realizacao dos

trabalhos. Na medida do possivel, esta bem organizada, mas necessita de mais alguns armarios para

a suficiente acomodarao de todo acervo processual. Recomenda-se tambem equipamentos de

informatica moderno em nitmero suficiente aos trabalhos do setor.
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Programa Atualizar

0 Programa foi implantado, mas por ocasiao da correicao alguns processos nao

estavam nos localizadores informados pelo sistema. Foi necessario proceder a busca em todo acervo

para sua localizacao. E necessario destacar que, na falta de espaco adequado para acomodacao de

todo acervo processual da escrivania, tern os servidores feito o que podem para o armazenar os

processos na area que possuem, medida essa que vez ou outra pode ocasionar o sumico de alguns

autos nas dependencias da propria escrivania.

CIVEL

Relacao de servidores

Escriva:

Neide Martins Loiola

Escrevente:

Paulo Soares de Souza

Cedidos por prefeituras:

Clarinda Marcia Rocha de Morais

Luciana Machado de Aquino Fernandes

Livros Obrigatorios (nos termos do Art. 45, item 1, da Consolidacao de Atos Normativos)

Livro de carga ao Ministerio Publico : foi possivel identificar no livro processos com carga aquele

Orgao alem do prazo. Abaixo, estao estao relacionados os processos proximos de atingirem 100

(cem) digs alem do prazo:

201101808416 200803180220 201000951574 200901747860

200904355602 200901137124 201003117788 201104602568

200903758320 201105068565 200800428867 201104602410

200804581597 201000317824 201001940959 201104601634

201002880887 201000760795 201200662959 200102365681
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Livro de carga aos Advogados : A escrivania possui o Iivro obrigatorio , porem, localizou-se alguns

registros de cargas alem do prazo . Alem de outros, cita-se os seguintes com mais de 100 (cem) dias:

200003537298, 200704263437 e 2009O2522498.

Nenhuma outra irregularidade foi detectada quanto aos demais livros necessarios.

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

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

Ao procedermos a correicao individualizada do acervo, foi possivel detectar

algumas irregularidades, que dependiam de impulso da escrivania. Cita-se as irregularidades por

fase:

AGUARDANDO DECURSO DE PRAZO

Detectamos 31 processos com prazo excedido nesta fase, a exemplo dos seguintes:

200203169675 - Aguardando resposta sobre eventual existencia de bens passiveis de penhora

201103524385 - Aguardando certificacao e remessa ao gabinete

200504065348 - Aguardando certificacao e remessa ao gabinete

200403300872 - Aguardando resposta sobre eventual existencia de bens passiveis de penhora

200804388630 - Aguardando certificacAo e arquivamento.

AGUARDANDO PROVIDENCIA DA ESCRIVANIA

Detectamos 41 processos com mais de 30 dias nesta fase, a exemplo dos seguintes:

201103662273 - Aguardando certificacdo e remessa ao gabinete

201102744160 - Aguardando certificacao e remessa ao gabinete

201102744276 - Aguardando certificacAo e remessa ao gabinete

201104658687 - Aguardando certificacao e remessa ao gabinete

2011048020 10 - Aguardando remessa ao substituto automdtico (a substituta automdtica encontra -se de ferias).

AGUARDANDO RESPOSTA DE SOLICITA4AO

Detectamos 44 processos estagnados nessa fase. Em todos os casos, o processo aguardava a resposta de orgaos de

outra comarca. Orientamos para que fosse procedida a reiteragdo da solicitacAo ou, caso necessario, a devida

certificacao e conclusilo ao gabinete. Nessa situarao, dentre outros processos, analisamos os seguintes:

200704276261 - aguardando resposta sobre eventual existencia de bens passiveis de penhora

200704282237 - aguardando resposta sobre eventual existencia de bens passiveis de penhora
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200504071178 - aguardando resposta sobre eventual existencia de bens passiveis de penhora

200504071224 - aguardando resposta sobre eventual existencia de bens passiveis de penhora

200504071267 - aguardando resposta sobre eventual existencia de bens passiveis de penhora

Condicoes Materiais da Serventia

Dentre todas as escrivanias do forum local, esta foi a que melhor se apresentou em

termos estruturais, com espaco moderado para alocar o seu acervo. No entanto a necessario destacar

que ela possui area interna maior que as demais escrivanias.

Prograi

Nao se registrou problemas com a manutencao do programa. 0 "layout" funcional

estava adequado.

sell` ►acs Gearai:

Foi informado pela escriva que a rotina a conclusao semanal dos processos.

Informamos sobre a necessidade de se proceder a remessa de autos aptos a conclusao todos os dias.

ESCRIVANIA DO CRIME

Relacao de servidores

Escrivao:

Roberto Soares de Souza

Escrevente:

Tanyse Janaina de Lima Santos

Cedidos por prefeituras:

Lucas Loyola
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Livros Obrigatorios (nos termos do Art. 45, item 1 e 2, da Consolida4ao de Atos Normativ

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

seguintes processos com cargas alem do prazo irregularidades:

200403155201 201000920229 200102247786 200504111374

200202909381 200900116867 200803208094 200702763866

Livro de carga de Inqueritos e documentos : 0 Sisterna Controle tambem noticiou a existencia de

varios processor remetidos as Delegacias Policiais. Os abaixo listados, estao na fase ha mais de 01

(um) ano:

200705233000 200203136661 200403274421 200904905122 201004373699

200705233183 199902486020 200403274014 200903173039 201003843411

200603957590 200403269231 200403274154 200903173179 200705233108

200800170037 200303475808 200403235744 200705251203 200504409055

200802649054 200801831797 201001382638 201101471837 200904126794

Livro de carga ao Ministerio Publico : foi possivel identificar no livro processos com carga aquele

Orgao alem do prazo. Abaixo, estao estao relacionados os processos com mais de 100 (cem) Bias:

200804386697 200800630569 201002348468 200800505217

201001503389 201002086412 200804409581 201000091648

200804458655 201001573158 201001781397 201001781451

201001775311 200903888810 201001781290 201001775478

201001775214 201102618351 200904258771 200900784258

Livro de registro de arma, objetos e valores: Utiliza o livro normalmente. No momento da

correicao nao existiam armas depositadas das dependencias do edificio do forum. 0 escrivao

informou que, ao receber tais materiais, ja os cadastra e encaminha imediatamente ao Batalhao da

Policia Militar.

Nenhuma outra irregularidade foi detectada quanto aos demais livros necessarios.
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Processos fisicos em , , mitacao : 1.239 (mil duzentos e trinta e nave)

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

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

Em relagao aos processos com prisoes cautelares decretadas, nao foi possivel sua

analise individualizada, haja vista que tramitam juntamente com os processos de reu solto e nao ha

na escrivania nenhum controle da relagao desses processos. 0 escrivao foi orientado acerca da

necessidade da separacao fisica dos processos de reus presos e reus soltos, bem como controle por

meio de listagem destes.

Ao procedermos a correigao individualizada do acervo, foi possivel detectar

algumas irregularidades, que dependiam de impulso da escrivania:

AGUARDANDO DECURSO DE PRAZO

Detectamos 20 processos com prazo excedido nesta fase, a exemplo dos seguintes:

200901199081 -Aguardando certificagAo de ausencia de manifestagao da parte acusada;

201200966702 - Aguardando intimagao da parte acusada para apresentar documentos;

200902281490 - Aguardando certificagao e designagao de sessao de tribunal dojuri;

201201058060 - Aguardando expedigao de mandado de prisao;

201201849580 - Aguardando prestagao de contas pelo Requerente;

200702744845 - Aguardando remessa ao gabinete para analise da certidao do sr. Oficial de Justiga

AGUARDANDO PROVIDENCIA DA ESCRIVANIA

Detectamos 320 processos com mais de 30 dias nesta fase, a exemplo dos seguintes:

200805923572 - Aguardando apensamento

200902341701 - Aguardando apensamento

200804767976 - Aguardando apensamento

200805702703 - Aguardando remessa de carta precatoria

200303475662 - Aguardando designagao de sessAo de tribunal do juri.

ARQUIVADO PROVISORIAMENTE

Detectamos 12 processos nessa fase, todos eles classificados assim de forma equivocada.

Na verdade, todos deveriam ter sido arquivados definitivamente.

Rua 10, NI 1.50 , 11 a andar, SetorOeste, Goiania - GO - CEP 74.120-020 - Fonc: (62) 3216-2 /Fax: (62) 3216-2711 - www.tjgo .ius.br 11



AGUARDANDO DEVOLUCAO DE MANDADO

Detectamos um processo fora do prazo nesta fase:

201100339080 - Na verdade, deveria ser remetido ao gabinete para andlise da certidao do sr. Oficial de Justica, e

adogdo das devidas providencias. Cumpre dizer que consta nesse processo (f. 133) despacho com assinatura

fotocopiada, sem o conteudo de ato judicial necessario.

Execucao Penal

No geral , todos os processos apresentam calculo de liquidacao de pena atualizado,

encontram-se visualmente identificados , nos parametros de rotinas adotadas pela Corregedoria. No

entanto , percebeu- se que a escrivania nao tern a rotina de proceder a devida intimacao dos

sentenciados apos as decisoes judiciais denegatorias ou concessorias de beneficios penais, bem

como nao a praxe a realizacao de homologacao dos calculos de liquidacao de pena, conforme

determina a Resolurao no 113/2010 do CNJ . Por fim , nao constam nos autos qualquer recibo de

entrega do atestado de pena aos presos . Foi informado pelo escrivao que os calculos sao enviados

ao estabelecimento prisional , mas, sem a devida cautela de documentacao do recebimento , pratica

que passara a adotar.

- 201003799765 - Processo de Execucao Penal com penas restritivas de direito - o sentenciado

teve a pena restritiva convertida em privativa de liberdade em razao do descumprimento das

condicoes fixadas . Foi determinada a expedicao de mandado de prisao em meados 2010. Em 19 de

junho de 2012 , juntou-se aos autos informacao de que o sentenciado veio a ser preso em flagrante.

Consequentemente , foi designada audiencia de justificacao para o dia 19 de setembro de 2012. No

entendo , nao consta nos autos informag6es sobre a realizagdo ou frustragAo da audiencia.

- 201100770555 - Processo de Execucao Penal - foi juntado aos autos expediente da unidade

prisional (13/03/2012) comunicando a ocorrencia de falta grave cometida por varios sentenciados, a

firn de que fossern adotadas as providencias cabiveis . Posteriormente , juntou-se varios documentos

sobre o historico dessa execucao. Ate a presente data, nao foi feita nenhuma conclusao ao

magistrado para ciencia e adocao de providencias.
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GABINETE DA VARA

Assistentes:

Dayane Rodrigues de Brito

Hugo Rossi Bueno

Na ocasiao da correicao, existiam alguns processor da vara conclusos ha mais de

100 (cem) dias. Sao eles:

201100811740 201103703506 201104557597 201102926269 200102262211

200504353173 201201903313 201104357148 201000950470

Nao se detectou outras anormalidades.

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

Juiz respondents : Lorene Mender Prudente

Secretario:

Thiago Vilela de Oliveira

Assistentes e Conciliador:

Alexsandro Pereira Santana

Andreia de Souza Ricardo

Silvio Garcia de Souza Junior

Nao localizamos nas dependencies internas do forum as instalacoes do Juizado

Especial. Nao exists uma secretaria. Os poucos processor fisicos que ainda remanescem estao ou na

Escrivania do Crime ou na Escrivania de Familia, Sucessoes, Infancia e Juventude e 1° Civel.
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Destaca-se que nao existe no forum local nenhuma area que poderia ser utilizadas

para a instaladao do Juizado Especial. Por tal razao, ela funciona do jeito que pode. Os servidores

do juizado ficam instalados no gabinete da magistrada e os processos fisicos nas dependencias de

outras escrivanias.

Nao se registrou outras intercorrencias no Juizado Especial.

CONCLUSOES /SUGESTOES

Considerando a existencia de processos com carga aos advogados nas escrivanias, orientamos

os responsaveis que procedam a intimacao dos patronos a firn de que devolvam os autos, sob

pena de busca e apreensao.

- Orientamos todos os setores do forum quanto a observancia da utilizacao dos livros

obrigatorios. Tambem orientou-se no sentido de que os livros no sistema de folhas soltas devem

ser encadernados ao atingirem o numero de 200 (duzentas) folhas.

O edificio do forum e muito precario e insuficiente para a adequada prestacao jurisdicional que

a comarca merece. Precisa urgentemente de instalacoes novas ou sua ampliacao, haja vista a

falta de espaco que as escrivanias dispoe e a necessidade de instaladao fisica do Juizado

Especial.

- Todos os escrivaes foram orientando quanto a importancia da utilizacoes dos relatorios

gerenciais e esteatiticos de sua escrivania. Da mesma forma, orientamos os assistentes de todos

os magistrados.

Orientamos o servidores da Escrivania do Crime quanto a necessidade de extratacao dos

despachos/decisoes e sentencas dos processos de execucao penal, bern como da conclusao ou

vista dos autos ao Ministerio Publico sempre que for elaborado novo calculo de liquidacao de

penal ou j untado algum documento.

- Orientamos todos os responsaveis por escrivania sobre a necessidade da pratica de ato

ordinatorio no sentido de intimar advogados que estejam com carga de processos alem do prazo
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e que, nao havendo a devolucao, certifiquem tal situacao para que seja determinada a busca e

apreensAo dos autos. No mesmo sentido, orientamos o escrivao do crime para que oficie as

delegacias de origem solicitando a devolucao dos processos que la se encontram alem do prazo.

A Escrivania do Crime nao possui listagem dos processos com reus presos. E recomendavel que

a escrivania adote melhores gestoes de controle dos processos envolvendo reus presos da

comarca. Sugere-se a criacao de lista contento a relacao de todos os processos da comarca que

possuam reus ou sentenciados presos, independentemente de estarem eles custodiados ou nao

em algum estabelecimento prisional da comarca de Padre Bernardo.

- Finalmente, o Sistema de Decisoes Monocraticas - SDM esta sendo usado normalmente nesta

comarca.

ASSESSORIA DE ORIENTAcAO E CORREIQAO DA CORREGEDORIA

GERAL DA JUSTIQA DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania , aos 26 de outubro de 2012.

yJ°

Joao Paulo Lopes Tito

18°Assessor Correicional

Pedro Henrique Silva Amaral Rafael Angotti

13° Assessor Correicional 26°Assessor Correicional
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