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corregedoria
geral da justia
do estado de go€as
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ASSESSORIA CORREICIONAL

RELATORIO No 18 / 2012

No periodo de 05 a 09 de marco de 2012 , por determinacao da Excelentissima Senhora

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

Comarca de Maurilandia - GO, onde realizamos uma Correigdo Geral Extraordinaria e

constatamos o seguinte:

Endereco do Forum : Av. Sao Paulo, qd 52, s/n, bairro Lorena (antiga Camara Municipal)

Telefones : (64) 3647-2259 ou 2231

Juiz Substituto : Dr. Thiago Cruvinel Santos

Observagoes Preambulares:

0 forum local encontra-se nas dependencias da Prefeitura Municipal, no entanto, o pr6dio
proprio esta sendo concluido.

Praticamente todos os servidores sao funcionarios das Prefeituras desta Comarca de
Maurilandia, bern como dos seus distritos. Apenas a esposa do Dr. Thiago, Keully de Souza Costa,
que trabalha em seu gabinete, e servidora do Poder Judiciario. Fomos informados que o concurso
para provimento de cargos desta comarca esta em andamento e a cargo da Dra Debora Leticia Dias
Verissimo, da Comarca de Santa Helena.
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No livro de portarias nao existe termo de abertura e 6 de folhas soltas, entao orientamos o
secretario a proceder da forma correta.

E utilizado o livro de controle de compromisso e posse dos serventuarios, em virtude da
nomearao dos servidores das Prefeituras Municipais locais, pois ressaltamos, nao existe nenhum
cargo ainda criado nesta hodierna Comarca.

Os livros de controle de materiais internos e de controle de feriados estao regulares e esta
secretaria utiliza pastas individuais para cada servidor respondente como forma de "dossie".

O livro de postagens nao possui termo de abertura e nem de encerramento. Orientamos o
secretario a proceder na forma preconizada pela CAN.

Ainda nao existe processo administrativo. Entrementes, fomos informados pelo secretario do
foro, Luiz Alexandre, que ja existe uma denuncia contra um oficial de justica ad hoc que ainda
pendente de analise.

E utilizado o ponto eletronico para os servidores sem nenhuma determinagao do Diretor do
Foro local, feito nos moldes da vizinha Comarca de Santa Helena.
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A seguir, citamos todo o quadro de pessoal bem Como a lista de materiais solicitos pela
Comarca de Maurilandia, em virtude de la nao existirem, nao se tratando de reposicao. Estes Tiaras
foram repassadas pelo diligente Secretario do foro:

SERVIDOR CARGO LOTAcAO

Adriane Lucia Ferreira de Sousa Contadora, Distribuidora CartOrio Distribuidora

Anauara Cunha Rodrigues Assistente de Juiz Gabinete do Juiz

Camila Andrade de Alemfio Escriva Judiciario Escrivania Civel

Jose Euripedes Correa Oficial de Justica e Avaliador Foro Local / Sala Oficiais

Kario Andrade de Alemao Assistente Administrativo Gabinete do Juiz

Katiucia Martins Guerra Assistente de Gabinete Gabinete do Juiz

Keully de Souza Costa Escrevente Judiciario Gabinete do Juiz

Luiz Alexandre Pereira Secretario de Diretoria do Foro Secretaria Juizo

Maria Aparecida da Silva Escrevente Judiciario Escrivania Criminal

Maykon Alves Sousa Escrivao Judiciario Escrivania Criminal

Sebasti3o Duarte de Oliveira Oficial de Justica Foro Local / Sala Oficiais

Thutila Christina Justo Silva Escrevente Judiciario Escrivania Criminal

Wesley Pereira da Silva Porteiro Judiciario Protocolo

Joyce Duarte de Oliveira Escrevente Judiciario Escrivania Civel

Joana Dar'c da Silva Auxiliar de Servigos Gerais COPA

Elizangela Araujo Nascimento Escrevente Judiciario Escrivania Civel

Cristina Rodrigues Moreira Auxiliar de Servicos Gerais COPA

LISTA DE MATERIAIS SOLICITADOS:

Secretaria da Diretoria do Foro

Nome Quantidade

Aparelho de FAX 01 (Hum) - Nao existe aparelho na Comarca

Copiadora 01 (Hum) - Nao existe copiadora na Comarca

Impressora Laser 01 (Hum) - Nao existe impressora na Secretaria

OBS: Solicita material completo para a Secretaria Juizo para viabilizar o trabalho desta Diretoria, existindo apenas 1
(uma) impressora para 5 computadores.

Gabinete - Vara Unica

Computador (CPU, Mouse, Teclado, Monitor,
estabilizador)

1

Escrivania do Crime , Fazendas Pub, Previdenciario , Juizado Criminal

Computador (CPU, Mouse, Teclado, Monitor e
estabilizardor)

1

Impressora Epson FX-890 1

Escrivania Civel, Familia e Sucessoes , Juizado Civel , Infancia e Juventude.

Computador (CPU, Mouse, Teclado, Monitor e
estabilizardor)

1

Gabinete - Vara Unica

Scarier I

Sala dos Oficiais de Justiga

Impressora Laser I

Computador (CPU, Mouse, Teclado, Monitor) 1
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Nao detectamos nenhuma irregularidade.

A sala dos oficiais de justica e climatizada, no entanto, nao possuem computador para
certificar. A pedido do Diretor do Foro, o computador que possuiam para este desiderato foi
repassado para use da esposa dele, Keully de Souza Costa, que o assessora no gabinete. Para
certificar, eles procuram o computador que estiver desocupado e tenham a boa vontade em
emprestar. As vezes certificarn em suas proprias casas, ou no computador que foi emprestado.
Verificamos que todos os mandados nao estao fora do prazo.

PROTOCOLO JUDICIAL

Neste protocolo, o horario e cumprido em divisao de periodo, sendo que Thatila Christina
cumpre das 08:00 ao 12:00 hs e de 12:00 hs ate as 19:00 hs e Wesley Pereira. Nenhuma
irregularidade fora encontrada.

No momento no existe servidor respondente pelo deposito publico, nem tampouco sua Sala
e so possui um armario de metal onde sao guardadas as armas de fogo, brancas e demais objetos
apreendidos. 0 secretario do foro nos informou que no ano passado todas as armas foram
repassadas a Comarca de Santa Helena que afirmou que as encaminharia ao Exercito. No momento,
verificamos a existencia de apenas duas armas de fogo.

0 livro de bens depositados esta regular.

ESCRIVANIA DE FAMILIA E SUCESSOES, INFANCIA E JUVENTUDE, 10 CIVEL
E JUIZADO ESPECIAL CiVEL:

A escrivania e espacosa e possui duas salas. E, e em suas dependencias que consta um
armario cromado, de porta trancada que serve de deposito publico, cujas chaves permanecem na
responsabilidade do escrivao respondente do crime.

Ao chegarmos, detectamos 321 processos paralisados aguardando conclusao. E, como nao
mais existe esta fase no SPG, orientamos a escriva respondente a remete-los ao gabinete. Dentre
eles, eeencamos alguns mais antigos:

Aft

PROTOCOLO NATUREZA AGUARDANDO CONCLUSAO
DESDE:

201101707148 Excecao de Competencia 17/06/11

200003389191 Execucao 18/11/11

200803497118 Indenizagao 11/11/11

200402676143 Execucdo 31/05/11

9701663543 Execucao 25/10/11

201000846150 Reintegragdo de Posse 26/07/10

Identificamos a existencia de 18 processos aptos a remessa ao Distribuidor para a devida
Baixa. Entao, orientamos a escriva respondente para faze-1o durante esta Correicao.

Notamos que nao foi instalado o Projudi, e, fisicamente os processos relativos ao Juizado
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Especial Civel sao de capa verde.

DOS LIVROS
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Dentre os livros ainda exigidos pela CAN, observamos que no Livro de "Carga aos-------
Advogados", ainda e usado o livro de capa preta e nao o sistema de folhas soltas permitido, no
mesmo livro consta dois termos de abertura que nao esta assinado pelo Juiz Diretor do Foro, Dr.
Roberto Neiva Borges. Ausencia de rubrica nas folhas.

No livro "Termos de Audiencias", e utilizado o sistema de folhas soltas, constatou-se a falta
de assinatura no termo de abertura da Juiza substituta Dra. Nina Sa Araujo.

No Livro " Processos Remetidos ao Tribunal de Justica", tambem constatou-se a falta de
assinatura no termo de abertura da Juiza substituta Dra. Nina Sa Araujo.

No Livro de "Processos Remetidos ao Juiz", sistema de folhas soltas, falta assinatura no
termo de abertura da Juiza Substituta Dra. Nina Sa Araujo.

No Livro "Carga ao Ministerio Publico" ainda e usado o livro de capa preta e nao o sistema
de folhas soltas, falta assinatura no termo de abertura do Juiz Diretor do Foro Dr. Roberto Neiva
Borges, ausencia de rubrica nas folhas.

0 livro de selos permanece guardado em estante aberta, e os seguuintes selos
1264B000076, 1264B000094, 1264B000096, 1264B123000147, 1264B000170, 1264B000207,
foram cancelados, sendo que a escriva nao soube informar o motivo. A orientamos a ser bem atenta
ao utilizar os selos e guardar seu livro em gaveta fechada, de forma mais protegida.

Com earga aos advogados citamos os seguintes sem descarga:

PROTOCOLO NATUREZA COM CARGA DESDE NOME ADVOGADO

201103550130 Execucao 26/10/11 Sebastiao F. Arantes-OAB-
GO no 12.192

201103550513 Execucao 26/10/11 Sebastiao F. Arantes-OAB-
GO no 12.192

200803060607 Declaratbria 05/12/11 Sebastiao F. Arantes-OAB-
GO no 12.192

200802759160 Inventario 05/12/11 Sebastiao F. Arantes-OAB-
GO no 12.192

200805120917 Remogdo de Inventariante 05/12/11 Sebastiao F. Arantes-OAB
no 12.192

200901608577 Cobranga 29/11/11 Murilo - OAB no 19.419

Existem 59 processos com carga ao MP em atraso. Abaixo, citamos alguns com prazo
mais antigo:

PROTOCOLO NATUREZA COM CARGA DESDE

200803472239 Tentativa de roubo 01/06/11

200803485780 Tentativa de roubo 01/06/11

2011023 53 827 Furto 09/05/11

2007704788149 Agdo Civil Pfiblica 27/06/11

Em conversa corn a escriva respondente, Camila, sobre estas cargas em aberto, ela nos
informou que ja extratou para os advogados devolverem os mesmos, bem como passou lista dos
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processor ao MP cobrando a devolurao.

DOS PROCESSOS
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Consultamos o Sistema Controle, e apos relatorio dos processor mais antigos em cada fare,
analisamos fisicamente os feitos e destacamos os seguintes mais antigos:

Aguardando Decurso de Prazo:

PROTOCOLO NATUREZA PARALISADO DESDE:

201103217016 Cobranca 17/11/11. Nesta data sao mais sete
processos.

200501901390 Inventario 11/11/11

Com Vista ao MP:

PROTOCOLO NATUREZA PARALISADO DESDE:

201000890168 Usucapiao 11/11/11. Neste mes 11, sao mais
quatro

Aguardando juntada de interlocutoria:

ROF2TOCOLO NATUREZA PARALISADO DESDEP°200501850168 Execucao 13/12/11

Aguardando publicagao de extrato:

PROTOCOLO NATUREZA PARALISADO DESDE

201001536570 Cobranca 16/11/11

Autos suspensor aguardando andamento do apenso:

PROTOCOLO NATUREZA PARALISADO DESDE

7900047840 Falencia 13/09/11

PROTOCOLO NATUREZA PARALISADO DESDE

201002775366 Alvara Judicial 13/05/11

200901731646 Declaratoria de Uniao Estavel 30/11/11

201004339806 Execucao 14/09/11

PROTOCOLO NATUREZA PARALISADO DESDE

201003736410 Internacao provisoria 31/08/11

200801749403 Cobranca 17/10/11



PROTOCOLO NATUREZA PARALISADO DESDE arc

201003 750987 Arresto 11/07/11 --°

201003530642 Execugdo 13/07/11

200902987644 Cobranca 16/06/10

200402717206 Execucao Pensao Alimenticia 22/08/11

As demais fases estao regulares.

Documentos e peticoes Para juntar juntar sao em torno de cinquenta e em dia.

Ressaltamos que as decisoes , despachos e sentencas sao lancados no SDM, em
conformidade com o disposto no artigo 148 -b da CAN.

ESCRIVANIA DO CRIME:

A escrivania e bern diminuta para o quantitativo de processor criminais, Fazendas Publicas e
Registros Publicos que ali tramitam (1039).
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Analisamos todos os livros ainda exigidos pela CAN, e a realidade costumeira desta
Comarca e a de possuir o termo de abertura sem a devida assinatua . Entao, apos este relato global,
afirmamos que orientamos os escrivaes respondentes a procederem a regularizacao de tais praticas
equivocadas.

No livro de carga ao MP, contem algumas rasuras e detectamos que existem 230 feitos com
carga em aberto (antigas) e dentre eles elencamos os seguintes:

PROTOCOLO COM CARGA DESDE

200903914062 14/03/11

201004312371 17/03/11

201100334887 21/03/11

No livro de carga aos advogados contem 15 em aberto e fora do prazo e dentre eles nao
consta o protocolo do processo e sim autos, contem rasuras, em alguns e ausente o no da OAB e do
telefone do advogado. Citamos os seguintes mais antigos:

AUTOS COM CARGA DESDE

031/10 30/06/10

612/10 29/11/10

614/11 17/03/11

637/10 24/05/11

No livro de selos encontramos os dezoito seguintes cancelados e algumas rasuras:

N°SELO N°SELO N°SELO N°SELO N°SELO
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1263B00052 1263B000074 1263B000144 1263B000145 1263B0001

1263 B000147 1263 B000148 1263 B003179 1263 B000005 1263B000023'-

1263B0005 18 1263 B000003 1263 B000180 1263 B000198 1263 B000004

1263 B00004 1263 B000181 1263 B000003

Nesta comarca existe um preso da Comarca de Goiania, processo 201105008104 (furto) cujo
reu e Edivaldo Morais Rufino. 0 Juiz determinou que fosse comunicado a 4a Vara Criminal de
Goiania que o processo de execucao penal em questao foi redistribuido para aquela Comarca, no
entanto ainda encontra-se preso nesta urbe. Em 23 de fevereiro de 2012, fora solicitado pelo Juiz
desta Comarca de Maurilandia o recambiamento do preso em foco. No entanto, ate esta data de 06
de marco de 2012, isto ainda nao ocorreu.

Conforme dantes relatado, nao existe deposito publico, no entanto as armas sao guardadas
num armario fechado (trancado) dentro da serventia de Familia, sem nenhuma seguranca.

Observamos que nao praticam regulamente os atos ordinatorios, nos termos do Provimento
05/2010, entao orientamos o escrivAo a faze-lo.

0 secretario do foro nos informou que o Dr. Thiago visita regularmente a Cadeia Publica,
todo dia 30 de cada mes.

Esta vara criminal nao adota o livro de Carga de Inqueritos, razao porque orientamos o
escrivao a faze-lo.

As multas sao devidamente recolhidas ao erario publico.

Os mandados de prisao estao sendo regularmente encaminhados para a Cadeia Publica local,
inexistindo qualquer para cumprir.

Constatamos a existencia de 130 processos aguardando conclusao, sendo 110 da Fazenda
Publica e 20 criminais. Entao, orientamos o escrivao a remete-los ao gabinete, porquanto esta fase
nao mais existe, ou seja, todos os processos aptos a conclusao nao poderao permanecer na serventia.

DA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE EXECUCAO PENAL

Os processos de Execucao Penal estao separados dos processos de conhecimento e por
regimes de cumprimento, por tipo de andamento, conforme o Manual de Rotina de Execucao Penal
da Corregedoria do Estado de Goias.

Estao organizados conforme a resolucao 113 do CNJ e o Manual de Execucao da CGJ, ou
seja, estao separados . Entretanto, nao foram trocadas as capas, por desconhecimento do escrivao.
Entao , em contato com o Execpen, obtivemos a indicacao de que as capas amarelas deverao ser
usadas para o PEP - processo de execucao penal , devidamente acompanhado das guias e respectivas
penas processuais . A capa verde e para o roteiro de penas e a azul para os incidentes . Em conversa
corn o secretario do foro , Luiz Alexandre, ele nos informou que ja possui citadas cartolinas
coloridas para capas que serao repassadas para a devida troca.

DA LIQUIDAc'AO DE PENAS
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A liquidacao de penas dos processos em que os sentenciados encontram-se cuido Pena

em regime fechado e semiaberto estao bern feitas e em dia. Saliento ainda, que as 1i4Iidacoes do ti
regime aberto, fechado e semiaberto estao sendo confeccionadas no programa execpen

Neste cartorio o escrivao respondente e que faz a confeccao das liquidacoes de penas. No
entanto, nos informou que ira treinar mais alguem para auxilia-lo.

Quando trata-se de reu preso, a liquidacao no execpen e feita com precisao, e nos demais
casos, as vezes a mail demorado por priorizar os reus presos. Para exemplicar, citamos dois
processos de reu solto e a data em que foi feita a ultima liquidacao da pena:

PROTOCOLO INFRA^AO DATA DA LIQUIDAcAO

200900363791 Atentado Violento ao 15/08/11 (fl.76)
Pudor

200503587642 Sequestro 28/08/11 (fl.186). Obs.: as liquidag6es de pena estao em prazo regular,
haja vista que foram feitas quase todas no Mutirao Carcerario realizado
em agosto de 2011.

DO REGIME ABERTO:

0 regime aberto e cumprido de forma domiciliar, devendo o sentenciado comparecer
mensalmente na escrivania para comprovar suas atividades. 0 sentenciado, ao comparecer na
escrivania, assina uma ficha de comparecimento que nao e juntada nos autos respectivos.

DO REGIME SEMIABERTO

0 regime e cumprido em pernoite diara na Cadeia Publica, com entrada as 20:00 his e saida
as 06:00 hs e final de semana, entra as 20:00 da sexta feira e sai as 06:00 hs da segunda.

A Comarca adota a resolucao 108 do CNJ, informando inclusive que e cumprido o Alvara de
Soltura na mesma hora pelo oficial de justica e algumas vezes pelo proprio escrivao.

T

Conforme o relatorio do Sistema Controle da CGJ, ha varios processos em quase todas as
fases paralisados ha muito tempo . E, analisando fisicamente todas as fases, verificamos que na
maioria , principalmente os de natureza previdenciaria , estAo paralisados ha muito , sendo varios ha
mais de um ano . Em conversa com o escrivao respondente , ele afirmou que prioriza o crime e por
falta de servidor experiente , fica dificil exercer todas as praticas cartorarias em prazo razoavel.

o "s
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O controle de reus presos e feito manualmente , a relacao consta o nome, o crime e a
condenacao do reeducando . Atualmente existem dezenove presos, sendo nove condenados no
regime fechado e dez provisorios, e que tres destes estao aguardando recurso, dois de apelacao e
um recurso em sentido estrito.

Conforme dantes informado, sao dez presos provisorios . No entanto, nem todos os
processos estao na serventia para serem analisados fisicamente. Entao, analisamos os seguintes:

PROTOCOLO ACUSADO FASE ATUAL
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201104673635 Sulivaldo Mouzinho da Silva Aguardando apresentacao de memorias .

201000624828 Fransualdo Conceicao Concedida Liberdade Provisoria , mediante pagamento de nca
Bezerra (R$622,00) ainda no paga

201200407339 Antonio Aragao de Matos Oferecida a Denuncia

201104335985 Ismael Candido Ferreira Aguardando sentenca. Neste processo foi detectado acostado aos
autos uma pequena balanca de precisao, "tipo celular". Entao,
orientamos ao escrivao a retira-la do processo, identifica-la e
remete-la ao "armario trancado" e situado na Vara de Familia, haja
vista que no possui deposito pt blico.

201103534747 Jose Marcos Borges de Souza Sentenca de prontincia prolatada em 09 /02/12 pelo Dr. Thiago
Cruvinel Santos. Interposto recurso em sentido estrito.

Conclusoes Finais:

Acaso seja do entendimento de Vossa Excelencia, mui digna Desembargadora
Beatriz Figueiredo Franco, sugerimos o seguinte:

Que seja enviada a Comarca de Maurilandia , nao so os materias solicitados e
transcritos alhures (fl. 02 e 03 ), mas, corno requeridos pelo Dr . Thiago Cruvinel Santos , a presenca
da equipe do Prograrna Atualizar que ali ainda nao compareceu, bern como treinamento para mais
alguem no EXECPEN, e, assim que for feito o concurso para provirnentos das vagas , que tambem
seja feito o devido treinamento aos servidores efetivos.

melhor juizo.
Este e o relatorio e as sugestoes que repassarnos a analise de Vossa Excelencia, salvo

Goiania , aos 19 dias do mes de margo de 2012.

Lucimar Batista Pereira
12a Assessora Correicional

Lara Cristina Queiroz Franco
218 Assessora Correicional\
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