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RELATORIO No 20/2012

t Entre os dias 12 a 17 de marco de 2012, por determinacao da Excelentissima

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

a comarca de Formosa - GO, onde realizamos urna correicao geral extraordinaria, tendo a relatar o

seguinte:

Endereco do Forum:

Rua Mario Miguel da Silva, Quadra 74, Lote 01/15, Setor Parque Laguna II

Telefone:

(61) 3631-8477

Diretora do Foro:

Dra. Marina Cardoso Budhdid

Secretaria:

Claudia da Silva Borges

Departamento de Correicao e Servicos de

Assessoria de Orientagao e Correigao

SECRETARIA E DIRETORIA DO FORO

Sindicancias : Existem quatro processos disciplinares, urn deles corn sentenra transitada em

julgado, impondo pena de multa a Oficiala do Cartorio de Registro Civil do Distrito Judiciario de
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Santa Rosa-GO, a qual ainda nao foi cumprida. Com relacao ao restante dos processAS,, ainda estao...

em fn--,- instrutoria sendo eles•

Autos n° 07/09 - Processado: Oficiala do Cartorio de Registro Civil do Distrito Judiciario de Santa
Rosa-GO, Sra. Mariete Faleiro;

Autos n° 07/10 (sentenciado) - Processado: Oficiala do Cart6rio de Registro Civil do Distrito
Judiciario de Santa Rosa-GO, Sra. Mariete Faleiro;

Autos n° 08/11 - Processado: Escrevente Judiciario, Simone de Andrade Vaz; e

Autos n° 09/11 - Processado: Escriva do Cartorio do 3° Civel, Familia e Sucessoes da Comarca de

Formosa, Sra. Eva Vilma Carolino.

PROTOCOLO JUDICIAL E PORTARIA DOS AUDITORIOS

Relagao de servidores:

Penha de Lourdes Fernandes da Silva (escrevente);

Maria de Fatima Ribeiro Seziorny (escrevente);

Amanda Pereira Thome (cedido por Prefeitura)

Layander Ferreira da Silva (estagiario)

Nenhuma anormalidade detectada.

Os servidores relacionados neste setor estao lotados provisoriamente, haja vista

que o cargo de Porteiro dos Auditbrios encontra-se desprovido. Ressalte-se que na comarca esta em

tramitacao concursos objetivando o provimento de vagas de porteiro.

Livros obrigatbrios

Todos os livros constantes no item 3 , "a", "b" e "c", do art. 45, da Consolidacao
dos Atos Normativos estao presentes e devidamente preenchidos.
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DISTRIBUIDOR, CONTADOR E PARTIDOR

Relacao de Servidores:

Hermes Lopes da Luz (contador e partidor)

Neusa Jose de Ramos Santos (escrevente)

Guilherme Romualdo Batista (estagiario)

Os setores em tela realizam seus respectivos trabalhos em conjunto e no mesmo

espaco fisico. As atribuicoes relativas a distribuidao, contadoria e partidoria, sao cumulativamente

exercidas pelo Sr. Hermes Lopes da Luz, o qual se encontrava de ferias durante o periodo da

correicao, auxiliado pela Escrevente e pelo Estagiario.

Segundo relatos existe na comarca grande procura por certidoes, fato que ocupa

tais serventuarios durante quase todo expediente forense. Apesar disso, tanto o cartorio distribuidor,

quanto as funcoes Partidor, estao em situacao regular, de modo que, atendem perfeitamente as

necessidades jurisdicionais, assim como o publico em geral.

Diferentemente do Distribuidor e Partidor, a Contadoria atualmente encontra-se

em situacao delicada, porquanto existem cerca de 232 (duzentos e trinta e dois) processos

aguardando feitura de calculos. Sao 07 (sete) demandas (fisicas) do Juizado Especial Civel, 58

(cinquenta e oito) feitos da 2a Vara Civel e Fazenda Publicas, 153 (cento e cinquenta e tres)

processos da Vara de Familia e Sucessoes e 06 (seis) feitos da Vara Criminal.

Por conseguinte, vislumbrou-se que varios processos estao aguardando os calculos

judiciais ha mais de 01 (um) ano, certo que, a maioria dos calculos sao relativamente simples, a

exemplo dos processos n° 200804217151, 200600141394, 200801856110, 200800022968 e

201100088479.

Sendo assim, em conversa informal com os funcionarios da reparticao, restou

informado que o maior problema e a falta de maquinario proprio para o bom andamento dos

trabalhos. Tambem foi relatado que o Sr. Hermes da preferencia aqueles processos que demandam
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mais agilidade, como exemplos das execucoes de pensao alimenticia e reus pr

Logo, verificando a ausencia de organizacao e a demora na realizacao dos

calculos, a fim de tentar solucionar as irregularidades detectadas e com o escopo de melhorar a

prestacao jurisdicional, orientamos aos funcionarios supramencionados a realizarem uma triagem

nos processos, separando os calculos mais antigos e organizando as demandas conforme o grau de

dificuldade.

Livros obrigatorios:

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

possuem o "livro de carga de processos as escrivanias " (conforme item `a'), pois , de acordo com

informacoes da Sra . Neusa, tal controle a exercido pelo proprio SPG (Sistema de Primeiro Grau).

Ja o livro de "Registro de Guias" (item `b') tambem nao existe, ficando todas as

guias guardadas numa caixa. Situarao semelhante diz respeito ao "Livro de Registro de Partilha de

Bens".

Orientamos a servidora acerca da utilizacao dos livros obrigatorios.

OFICIALATO DE JUS'TI^A

Responsavel pela Central de Mandados:

Nilvan Jose de Barros

Oficiais de Justiga:

Elmiro Ribeiro dos Santos

Alecio Alves de Souza

Joao Batista de Souza

Fernando Francisco Braga
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Edmar da Silva Vieira

Soraya Simao

A Central de Mandados a composta por 06 (seis) Oficiais de Justica e urn

serventuario responsavel pela serventia. E bern organizada e possui espago fisico condizente corn as

necessidades dos oficiais.

Nessa perspectiva, importante se faz ponderar que a distribuigao dos mandados e

realizada de forma aleatoria e a grande maioria dos meirinhos se encontra em situagdo regular, ou

seja, nao ha atrasos no cumprimento dos aludidos mandados. Senao vejamos o quantitativo de

mandados por Oficial de Justiga, na data da correicao judicial:

Elmiro Ribeiro dos Santos : 246 mandados; 0 atrasos.

Alecio Alves de Souza : 182 mandados; 0 atrasos.

Joao Batista de Souza : 187 mandados; 0 atrasos.

Fernando Francisco Braga : 91 mandados; 0 atrasos.

Edmar da Silva Vieira: 06 mandados; 06 atrasos.

Soraya Simao : 20 mandados; 0 atrasos.

Conforme se constata, dentre os 06 (seis) Oficiais de Justiga, somente 01 (um) esta

em situagdo irregular, sendo ele o Sr. Edmar da Silva Vieira, o qual muito embora esteja em gozo de

Licenra Premio, possui em sua estatistica 06 (seis) mandados nao cumpridos.

Outrossim, verificou-se em algumas escrivanias que, muito embora tenha sido o

mandado cumprido, nao foi devolvido ao processo. Deste modo, de nada adianta o empenho do

oficial na celere realizacao da diligencia se nao juntar aos autos o mandado corn a respectiva

certidao de cumprimento ou nao do ato.

Ressalvando as situacoes supra noticiadas, nao existem mais problemas de ordem

estrutural e tecnica.
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DEPOSI TO JUDICIAL

Depositario:

Elmiro Ribeiro dos Santos

0 Sr. Elmiro cumula as funcoes de Oficial de Justira e de Depositario.

O deposito esta localizado em uma sala pequena no interior do Forum, havendo

armas brancas (facas, canivetes, machado etc) e inumeros objetos produtos de furto, roubo e demais

ilicitos penais, estando todos devidamente etiquetados com o respectivo numero do processo. Nao

foram localizadas armas de fogo e, segundo o servido, estas sao imediatamente encaminhadas para

o Batalhao do Exercito.

Livros obrigatorios:

0 livro de registro de bens depositados constante no art. 45 , item 5 , da CAN, e

utilizado e devidamente preenchido pelo servidor responsavel.

Juiz titular : Dr. Lucas Siqueira

Relacao de servidores

Escrivao Judiciario:

Rogerio de Carvalho Costa (respondente)

Escreventes:

Victor Vinicius Martins dos Santos
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Maria Veridiana Freires Vasconcelos

Fabricio de Jesus Abe Freury

Estagiarios:

Wildes Estanislau da Silva Pereira

Aryanne Silva Pinto

Cedidos por Prefeituras:

Girlene Francisco Soares

Gisele Francisco Soares
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Livros Obrigatorios (nos termos do Art. 45, itens 1 e 2, da Consolidacao de Atos Normativos)

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

seguintes irregularidades, todas anteriores ao ano de 2012:

9800438904 - carga desde 22/03/2007 - Dr. Wesley de Paula Ferreira , OAB/DF no 7.685-E

200900568814 - carga desde 26/08/2010 - Dr. Jose Augusto da Rosa Valle Machado, OAB/RS no 49.502

200904857870 - carga desde 24/01/2011 - Dr. Racib Elias Ticly, OAB/DF no 2.739

200302312115 - carga desde 11/03/2011 - Dr. Wlicio Chaveiro Nascimento , OAB/GO n° 15.702

200200117100 - carga desde 19/07/2011 - Dra. Tatiane Becker Amaral, OAB/DF n°16.371

2009047113 10 - carga desde 22/11/2011 - Dr. Edimundo da Silva Borges Junior, OAB/GO no 29.752

200503377958 - carga desde 13/12/2011 - Dr. Luciano Lima Bandeiras, OAB/GO no 32.236

200902573459 - carga desde 19/12/2011 - Dr. halo Jose Barbosa Xavier, OAB/GO no 30.793

Livro de carga de Inqueritos e documentos : A serventia possui livro analogo, mas proprio aos

incidentes infracionais da Infancia e Juventude.

Processos em tramitagao : 2.713 (dois mil, setecentos e treze)

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

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

relatorio do SPG, existem 2.697 (dois mil, seiscentos e noventa e sete) processos em tramitacao.

Na ocasiao da correicao, foi possivel detectar algumas irregularidades impontuais,
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que dependiam de impulso da escrivania:

N°Processo SituaCdo Atual Observacoes

200901576730 Processo na fase °'A(jLARUAi"1DO roi ex„ ediuo officio a bscrivania ae l arnilia,

RESPOSTA DE SOLICITAcAO" Sucessoes e 3° Civel da comarca solicitando
desde 11 /02/11. informaroes . 0 expediente foi recebido em

14/05/2010 e ate o momento nao houve resposta
juntada aos autos. Nao houve certificagao da ausencia
de resposta ou tampouco foi reiterado a solicitacao.

201002178147 0 processo estava na fase 0 mandado foi cumprido , porem, nao foi devolvido na
"AGUARDANDO DEVOLUCAO escrivania . Ate o momento o oficial no foi intimado
DE MANDADO" desde 07/01/2011 . para devolver o mandado.

200904001568 Fase "AGUARDANDO Nos autos ha mandado expedido em meados de 2010.
DEVOLUI,AO DE MANDADO". No sistema consta que a devolucao do mandado

ocorreu em 08/03 /2012 , mas este , ate o momento da
correicao, ainda no havia sido juntado.

200704829023 Processo na fase "AGUARDANDO Aguardando a expedicao de documento (mandado)
PROVIDENCIA DA ESCRIVANIA"
desde 23 /11/2011.

200803016861 Processo na fase "AGUARDANDO Aguardando a expedicao de documento (mandado)
PROVIDENCIA DA ESCRIVANIA"
desde 19/09/2011.

200902012350 Processo na fase "AGUARDANDO Aguardando a expedicao de documento (mandado de
PROVIDENCIA DA ESCRIVANIA" intimacao)
desde 14/09/2011.

201004109983 Processo na fase "AGUARDANDO Aguardando a expedicao de documento (mandado)
PROVIDENCIA DA ESCRIVANIA"
desde 01 /09/2011.

201102982002 Processo na fase "AGUARDANDO Aguardando a expedirao de documento (mandado)
PROVIDENCIA DA ESCRIVANIA"
desde 15 /08/2011.

Grande parte das providencias pendentes era quanto a expedicao de documentos

(mandados de todos os tipos ). Entre outros processos que estavam na fase "AGUARDANDO

PROVIDENCIA DA ESCRIVANIA", detectou-se casos em que a providencia a ser adotada era a

conclusao dos autos . A titulo de exemplo , cite-se os autos no 9400618190 e 200603974176 que

aguardavam conclusao desde 29 /12/2010 e 16/06/2010, respectivamente.

Programa Atualizar

Situacao peculiar encontrada nesta escrivania merece destaque. Isto porque foi

possivel identificar processos sem nenhuma tramitacao ha anos e sem nenhum localizador
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cadastrado (Processos n° 200902006600, 200001155282 e 200000555805).
L crY. co

Assinatuia aY^^

0 Programa Atualizar preve, na fase de preparacao do ambiente, que um

inventario de todo acervo da unidade judiciaria deveria ser levantado e confrontado com a relacao

de processos em tramitacao informada pelo SPG. Havendo casos de processos que eventualmente

nao fossem localizados fisicamente, deveriam ter a sua real situacao identificada no SPG, ou

Distribuidor, ou Arquivo.

0 Programa ainda nao foi completamente implantado, restando a escrivania

identificar e localizar eventuais processos ainda em tramitacao pelo SPG, mas que de algum modo

nao mais compatibilizern com a realidade informada pelo referido sistema. Muitas vezes, tratam-se

de processos nao baixados; sentenciados, mas nao registrados; duplicados ou redistribuidos

eletronicamente, sem a remessa fisica do processo.

0 certo e que esses processos contribuem para o aumento da taxa de

congestionamento , e, consequentemente , refletem negativamente nas estatisticas da propria

escrivania e deste Tribunal.

Nos demais aspectos, o Programa vern sendo mantido corretamente, observando-

se ainda o "layout" funcional.

Condicoes Materiais da Serventia
AM,

A escrivania conta com equipamentos modemos para realizacao dos trabalhos. E

bern organizada e, aparentemente, possui armarios suficientes para acomodacao de todo acervo

processual. Ressalte-se que no momento da correicao, grande parte do acervo estava conclusa no

gabinete do juiz.

Gabinete do Juiz

Funcionarios lotados no gabinete:

Keffen Melo Pereira - Assistente Juridico
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Monyqye Gabriella Lobo Oliveira - Assistente Administrativo

0 gabinete da Escrivania de Infancia e Juventude e 1 ° Civel 6 o gabinete com

maior atraso processual. Segundo relatorio extraido do Sisterna Controle, analisado em conjunto

com o SPG, o magistrado possuia, na ocasiao da correicao, cerca de 651 (seiscentos e cinquenta e

um) processos conclusos, dos quais 439 (quatrocentos e trinta e nove) estavarn conclusos ha mais de

100 (cem) dias, sendo que mais da metade estava concluso ha mais de 01 (um) ano.

0 magistrado esta ciente dessa situacao, ja que este Orgao, com frequencia, tem-

lhe requerido providencias quanto aos atrasos na prestacao jurisdicional.

Necessario destacar que a comarca de Formosa possui o maior Centro de

Atendimento Socioeducativo do Estado de Goias, atendendo, inclusive, menores oriundos de

Goiania. Ademais, os processos de infancia e juventude tem prerrogativa constitucional de absoluta

prioridade em relacao aos processos civeis, motivo esse que explica a razao de somente processos

de natureza civel estarem conclusos ha mais de 100 (cem) dias.

Sugerimos ao magistrado que adotasse mecanismos de controle de antiguidade dos

processos , a fim de que no so os processos recentes sejam analisados , mas tambdm os mais

antigos , tal como ocorre no gabinete da Escrivania de Familia, Sucessoes e 3° Civel.

'/^ ESCRIVANIA DAS FAZENDAS PUBLICAS, REGISTROS PUBLICOS,

AMBIENTAL E 2° CIVEL

Juiza titular : Dra. Marina Cardoso Buchdid

Relagao de servidores:

Escrivao Judiciario:

Zozima Reis de Melo Alvares Castro (respondente)
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Escreventes:

Marcelo Ribeiro dos Santos

Newton Antonio da Silva Filho

Estagiarios:

Luiz Antonio Fernandes do Nascimento

Paula Pereira de Oliveira

Cedidos por Prefeituras:

Joceny de Lima

Denilson Pereira Pinto Rosa

Livros Obrigatorios (nos termos do Art. 45, in iida Consolidacao de Atos Normativos)

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

seguintes irregularidades, todas anteriores ao ano de 2012:

9800438904 - carga desde 22/03/2007 - Dr. Wesley de Paula Ferreira, OAB/DF no 7.685-E

200900568814 - carga desde 26/08/2010 - Dr. Jose Augusto da Rosa Valle Machado, OAB/RS n°49.502

200904857870 - carga desde 24/01/2011 - Dr. Racib Elias Ticly, OAB/DF no 2.739

200302312115 - carga desde 11/03/2011 - Dr. Wlicio Chaveiro Nascimento, OAB/GO no 15.702

200200117100 - carga desde 19/07/2011 - Dra. Tatiane Becker Amaral, OAB/DF n°16.371

20090471 13 10 - carga desde 22/11/2011 - Dr. Edimundo da Silva Borges Junior, OAB/GO no 29.752

200503377958 - carga desde 13/12/2011 - Dr. Luciano Lima Bandeiras, OAB/GO no 32.236

200902573459 - carga desde 19/12/2011 - Dr. Italo Jose Barbosa Xavier, OAB/GO no 30.793

Livro de carga ao promotor : Contatou-se processos no Ministerio Publico com razoavel atraso.

Os demais processos, foram remetidos ao Ministerio Pilblico agora no mes de marco.

Processo n° Com carga desde

9901066697 23/01/12

200801530940 01/02/12

201104863639 24/02/12
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Livro de remessa ao Tribunal : A serventia possui o livro, mas este deixou de receber anotacoes

Q-11 %- J iaria de Formosa-GOdilF dl d Vi .u cera naara eensta acaodesde a

Processos em tramitacao : 5014 (cinco mil e quatorze)

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

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

Porem, segundo relatorio do SPG, existem 5.022 ( cinco mil e vinte e dois)

processos em tramitacao.

Segundo Sistema Controle, existia no gabinete cerca de 870 (oitocentos e setenta)

processos conclusos, havendo processos conclusos ha mais de 100 (cem) dias. Listagern com os

processos conclusos ha mais de 100 (cem) dias foi repassada a juiza titular da serventia, de modo

que imprimisse as gestoes necessarias.

Dentro da escrivania nao se observou grande acervo processual, muito embora o

elevado numero de processos em tramitacao. De fato, verificamos muitos armarios vazios, que

segundo informou a Escriva destinam-se a acomodacao dos processos que serao conclusos e que

todos ja haviam sido conclusos em dias anteriores. Em outro armario estavarn varios outros

processos - todos execucoes fiscais - que aguardavam a conclusao. Ainda segundo a Escriva estes

processos estao sendo conclusos, mas em menor quantidade que os processos de natureza diversa.

Ao proceder-se a analise individualizada do acervo, detectou-se os seguintes

problemas:

Protocolo n° 201100146592 - Processo na fase aguardando providencia da escrivania para extratar

e aguardar agravo, no entanto, constatamos nao existe agravo nos presentes autos, mas tao somente

copia de um agravo interposto no TJDFT, relacionado ao processo n° 72772-40.2010.8.07.0001 que

tramita na Circunscricao Judiciaria de Brasilia - DF. Os autos devem ser conclusos pois foi

suscitada litispendencia com o processo mencionado no Distrito Federal.

Protocolo n° 9701531418 - Processo de execucao. A escrivania intimou o exequente para dar
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seguimento a execucao no prazo de 10 dias . Findado o prazo , nenhum outra pro dencia foi aitada

desde 14/06/2010, data do ultimo ato praticado nos autos.
J Asnnatura

d
`

-

Protocolo n° 200300498815 - Processo de execucao. Nos autos ha decisao de desconstituicao de

penhora e de nao reconhecimento de fraude a execucao. 0 exequente agravou da decisao em 20 de

julho de 2007, tendo a decisao agravada sido mantida em 24 de julho de 2007. Em 16/10/2007 foi

determinado que a escrivania aguardasse o resultado do agravo. Em consulta ao site do TJGO,

verificamos que o agravo interposto nao esta mais em tramitacao, porem, nao ha nenhuma

informarao sobre o agravo nos autos e tal situacao nao foi certificada pars que o juiz tomasse as

medidas de praxe.

Varios processos de execucoes ficais tern estado em segundo piano e nao recebem

movimentacao processual ha bastante tempo. A exemplo, temos os processos n° 200900580180,

200900580113, 200900580270 200900580334, 200900580377, todos aguardando expedirao de

citacao.

Outros varios processos dependem de impulso da escrivania para a pratica de atos

diversos, tais como remessa ao TRF da la Regiao, arquivamento provisorio, extratarao ou ate

mesmo conclusao, mas estao ha mais de 01 (um) anos sem nenhuma andamentacao:

200704033466 199901521220 199901518327

199901583412 200601938954 200704063888

200603124350 200402365857 200601610029

200401973276 200101028878 200202192967

9501090299 200704539840 200704033466

199901521220 199901518327 199901583412

009501090299 199901518327 200602997393

200704539840 199901583412 200100638303

200704033466 200601938954 200002114083

199901521220 200704063888 200900783979

Alguns processos que estava na fase "AGUARDANDO PROVIDENCIA DA

ESCRIVANIA", na verdade , aguardavarn julgarnento de recurso em instancia superior . Por nao

haver fase propria habilitada , os servidores da escrivania deixam os processos na fase
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"AGUARDANDO PROVIDENCIA DA ESCRIVANIA ", com a observacao de que o proc

aguarda o julgamento de recurso interposto . Esta situarao foi verificada nos autos n° 2006041275

200101185671 e 201100607174.

Chi

Programa Atualizar

Nesta serventia, tal como relatado na Escrivania da Infancia e Juventude e 1 °

Civel, foram identificados processos sera nenhuma tramitacao ha anos e sem nenhum localizador

cadastrado (Processos n° 200300269123, 200101957194, 200301406221, 200101957194,

200202432020, 200805799634, 200500359479, 200302360020, 200300728918, 200701841243 e

200101532657).

Desta forma, remetemos o leitor as observacoes feitas no mesmo campo, mas da

Escrivania da Infancia e Juventude e 1° Civel, pois versam sobre a mesma situacao.

Ressalvando-se a situacao anotada, o Programa vern sendo mantido e observado o

"layout" funcional.

Condigoes Materiais da Serventia

A escrivania conta corn equipamentos modernos para realizarao dos trabalhos. E

been organizada e, aparentemente, possui armarios suficientes para acomodacao de todo acervo

processual. Ressalte-se que no momento da correicao, grande parte do acervo tinha acabado de ser

concluso a magistrada.

Sobre o teto de alguns armarios, observou-se uma grande quantidade de caixas

corn processos arquivados, que ali estavam sob a alegacao de que o Arquivo do forum estava lotado.

Aduziu-se ainda que ja foi alugado novo imovel que servira tambem como arquivo, mas que no

momento ainda estava sendo reformado e preparado para o recebimento dos processos.

Gabinete do Juiz
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Funcionarios lotados no gabinete:

Onesimo Carneiro de Magalhaes Junior - Assistente Juridico

Caroline Camargo - Assistente Administrativo

Samara Oliveira Chaves - Estagiaria

Renata Penetra - cedida por Prefeitura

No gabinete haviam cerca de 870 (oitocentos e setenta) processos conclusos,

numero razoavelmente elevado para o quantitativo de servidores do setor. Conforme relatado ao

norte, foi repassado a magistrada a relaado dos processos que estavam conclusos ha mais de 100

(cem) dias.

De piano, a magistrada envidou esforcos para solucionar os atrasos. Na ocasiao,

esclareceu que alguns processos demandam maior quantitativo de tempo e que tais processos sequer

chegam a ser repassados aos assistentes para serem minutados.

Por fim, ressaltou que ha processos sentenciados por ela que demandam cerca de

01 (uma) semana para serem concluidos, tudo isso, em razao da complexidade da materia, ja que na

sua vara tramitam as awes civis publicas, awes de natureza registral e ambiental.

Ademais, acrescente-se que a magistrada acumula as atribuicoes de Diretora do

Foro, o que tambem contribui para eventuais atrasos na vara de sua titularidade. Fora estes relatos,

nao verificamos nenhuma outra pendencia.

IA DE FA1V13LIA, SICESSOES E° CIVEL

Juiz titular : Dr. Clauber Costa Abreu

Escrivao Judiciario:
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Eva Vilma Carolino (respondente)

Escreventes:

Kenedy Augusto Batista Pereira

Marcos Xavier da Silva

Kleber Alves dos Santos

Jeovane Carlos Pinto

Janne Rodrigues de Ataides

Silmone Andrade Vaz

Cedidos por Prefeituras:

Liliane de Deus Fonseca

Nubia Lucena

Ana Paula Ribeiro Marisco dos Santos

Estagiario:

Jose Julio das Dores de Sousa Monteiro

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

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

seguintes irregularidades:

200200117062 - carga desde 04/11/2003 - Dr. VICTOR DOURADO SANTANNA, sem no de OAB cadastrado no

sistema

200600560133 - carga desde 23/02/2006 - Dra. ELIANE SANTOS PEREIRA,sem no de OAB cadastrado no sistema

200400549845 - carga desde 26/11/2007 - Dra. CLAUDIA CARVALHO DE FREITAS, OAB/GO n°23.818

200602647139 - carga desde 23/05/2007 - Dra. JORDANNE SILVA, OAB/DF no 21.504

200602647007 - carga desde 23/05/2007 - Dra. JORDANNE SILVA, OAB/DF no 21.504

8900365681 - carga desde 07/08/2008 - Dra. BERTULINA RODRIGUES DA SILVA, OAB/DF no 11.021

200201280552 - carga desde 19/08/2009 - Dr. PEDRO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR,OAB/DF n°20.870

200802359218 - carga desde 09/12/2009 - Dr. LUIS ANDRE MATIAS PEREIRA, OAB/GO no 19.069

200301942034 - carga desde 20/04/2010 - Dr. MARCIO SANTOS ROCHA, OAB no 16.550

201000977115 - carga desde 24/02/2011 - Dr. DANIEL XAVIER MARTINS, OAB/GO n°22.032

201002582894 - carga desde 13/09/2011 - Dr. MARLON ALEXANDRE RABELO DE SOUSA, OAB/DF no 14.402

201101823229 - carga desde 05/09/2011 - Dr. ANDRE LUCIO MENDES DE OLIVEIRA, OAB/GO no 17189-GO

201102104773 - carga desde 02/09/2011 - Dr. MARCOS ANTONIO ANDRADE, OAB/GO no 30.726

9200649807 - carga desde 11/04/2005 - Dra. BERTULINA RODRIGUES DA SILVA, OAB/DF no 11.021
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.200201994385 - carga desde 29/12/2003 - Dr. AVENIR DOMINGUES VIEIRA , sem n° de OAIKr-aAgu kb .gddAisteme,z,,,_

200400704697 - carga desde 15 /09/2010 - Dr. ANDRE LUCIO MENDES DE OLIVEIRA, OAB/G

200805098245 - carga desde 03/05 /2011 - Dra . CLAUDIA LADEIRO ORNELAS , OAB/DF n° 1.800

9100697966 - carga desde 01/12/2010 - Dr. PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES, OAB/DF n°29.180

201101422070 - carga desde 16/05 /2011 - Dr. ANDRE LUCIO MENDES DE OLIVEIRA, OAB/GO n ° 17.189

200200396611 - carga desde 29/07/2011 - Dr. IVAN JOSE THOMAZI, OAB/GO n° 17.125

201102147227 - carga desde 18/08/2011 - Dra. GLAUCIA DOS REIS CAMARGO, OAB/GO n°23.674

201101850498 - carga desde 06/09/2011 - Dr. ANDRE LUCIO MENDES DE OLIVEIRA, OAB/GO n° 17.189

200400626050 - carga desde 13/09/2011 - Dra . L1VIA DE SOUZA LEDO, OAB/DF n° 13.720

Livro de carga ao promotor : 0 processo, ja baixado, de n° 9701259050 esta com carga ao

Ministerio Pilblico desde 19/11/2001.

Processos em tramitacao : 5.575 (cinco mil, quinhentos e setenta e cinco)

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

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

relatorio do SPG, existern 5. 9 (e entos quareata a hove processes em

tramitagdo.

Tramitam pelo PROJUDI 126 (cento e vinte e seis) processos ativos na

serventia. Em varios processos ja ha sentenga proferida, porem nao houve nenhuma movimentagdo

processual apes o ato judicial.

Esta escrivania e a que mais possuia irregularidades processuais, fato este que

revela total disparate com a realidade de recursos humanos da escrivania, ja que e a que possui mais

servidores, sendo 06 (seis) Escreventes, 03 (tres) Auxiliares cedidos pela Prefeitura e 01 (um)

Estagiario. Acrescente-se que ainda existe um setimo Escrevente lotado no gabinete

desempenhando atividades como conciliador.

Analisando individualmente o acervo, percebeu-se varios processos que

aguardavam extratacao de atos judiciais . Muitos deles para sentengas e detre elas, algumas

homologando pedido de desistencia , como nos autos 200902321387, 9801521945 e 200602781978.
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Ressalte-se que nestas situacoes, cumpridas as providencias d'e: raxe; 3 t

sera baixado e arquivado e consequentemente contribuira para a diminuicao da taxa

congestionamento da serventia.

Outros processos aguardam extratacao de despachos ou decisao desde setembro

de 2011, a exemplo dos autos 9501059472, 9501110125, 200601245614, 200200279950,

9501094928,200900259978,200601222718.

serventia:

N°do Processo

Alem das irregularidades acima, outras mais foram detectadas no acervo da

Situacdo Alual Observacdes

200603412747 Processo esta Aguarda extratacao.
na fase "AGUARDANDO
PROVIDENCIA DA
ESCRIVANIA" desde 01 /07/2011

201102258401 Aguarda devolucao de mandado 0 mandado , jA cumprido desde 12 /07/2011, esta dentro dos
desde 17/06/2011 . autos, aguardando sua juntada e anotacao.

200703960061 Processo sentenciado em Aguardando seja feita a certificarao de eventual transito em
05/05/2011, encontra-se julgado desde 15 /07/2011.
aguardando transcurso de prazo.

200703483131 Processo sentenciado e com Ate o momento no houve certificacao da tempestividade e
apelacao interposta em nao houve conclusao dos autos para eventual recebimento
18/08/2011. do recurso.

200401909845 Processo aguarda resposta de Ate o momento no ha nos autos informacOes sobre o envio
solicitarao de oficio datado de da resposta ou reiteracao do officio.
06/05/2011.

200903856748 Processo aguarda devolucao de Segundo consta no SPG, o mandado foi devolvido
mandado desde 02/12/2009. 22/11/2010.

200801897445 A escrivania praticou ato Processo esta aguardando a extratacao do ato ordinatbrio
ordinatbrio , certificando sua desde 28/06/2011.
realizacao no processo.

200603470801 A escrivania praticou ato Processo est . aguardando a extratacao do ato ordinatbrio
ordinatbrio , certificando sua desde 20/07/2011.
realizarao no processo.

Segundo relato dos servidores, em alguns processos nao esta sendo possivel o

registro da sentenca em razao de falta de compatibilidade entre os sistemas SPG e SDM, mas em

relacao a extratacao, nao ha registro de problemas.
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Assinatur

A escriva informou que tern tentando sanar os problemas da esc' vania. fn
V

que na semana entre 05 a 09 de marco o atendimento ao publico foi suspenso para que o servidores-.,, ;

pudessem realizar um "mutirao" de juntadas de peticoes e que o proximo passo seria um "mutirao"

de extratacoes. Informa ainda que para solucionar os atrasos implantou nova metodologia de

trabalho na escrivania, de modo que todos os servidores estarao habilitados para a pratica de

qualquer ato processual, alem de estabelecer metas individuais para cada servidor.

Programa Atualizar

0 Prograrna foi implantado anteriormente nesta escrivania, ocasiao onde foi

definido "layout"funcional da serventia e cadastrados localizadores no processo. Ao adentrar nas

dependencias do cart6rio, percebeu-se que "layout" do Programa Atualizar nao mais era observado.

Nao pudemos identificar as razoes que levaram a isso. Se porque o acervo da escrivania aumentou

ou se foi em razao de descaso com o Programa.

Varios processos estavam sobre mesas ou no chao, sem que nenhum servidor os

estivesse manuseando. Outros tantos processos eram acomodados de toda sorte entre espacos vagos

nos armarios. Pilhas de processos se amontoavam sobre o teto dos armarios.

Tal escrivania necessita urgentemente de um novo "layout" funcional. Ha

carencia de armarios ou estantes, enquanto sobram mesas por toda a escrivania. Se o cart6rio fosse

dotado com estacoes de trabalho adequadas, certamente poderia receber mais armarios ou estantes

para acomodacao correta de todo o acervo.

Acreditamos que tal fato possa contribuir para a nao localizadoo imediata de

processos , ja que determinados processos , embora possuissem localizadores cadastrados, nao foram

localizados nos escaninhos informados pelo sistema (processos no 9501067475, 9501091724,

201100638940 e 200601245614).

Outros, nem localizadores cadastrados possuiam - processos no 200600560133,

200602647139, 200602647007, 950135547, 9701014464 e 9701100077.

Como relacao aos processos sem localizadores cadastrados, acreditamos que se
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O Assinatura a'n %1.
trata da mesma problematica relatada no campo do Programa Atualizar dasemais crr.nias.

civeis.

Sugerimos a Escriva que adotasse gestoes junto a Diretoria do Foro para que

equipe do Programa Atualizar fosse enviada a comarca para auxiliar nos trabalhos, no entanto, a

servidora se mostrou um pouco resistente a ideia, pois em sua opiniao o Programa ja esteve na

comarca e nao ajudou em nada.

Condicoes Materiais da Serventia

A escrivania conta corn equipamentos moderns e em numero suficiente para

realizacao dos trabalhos. Em contrapartida, nao esta organizada, nao possui armarios suficientes

para acomodacao de todo acervo processual e possui mesas em excesso, que poderiam ser

removidas para a instalacao de armarios ou estantes.

Gabinete do Juiz:

Funcionarios lotados no gabinete:

Kelia de Sousa Costa - Assistente Juridico

Aline Zollmann Menges - Assistente Administrativo

Simone Andrade Vaz - Escrevente

Inaria Pereira Lisboa - Estagiaria

No gabinete nao foi detectada nenhuma irregularidade, salvo o desvio de funcao

da Escrevente que atua como conciliadora da vara. Ademais, a Sr. Simone Andrade Vaz tambem

acumula as funcoes de Secretaria da Turma Recursal da regiao.

Louvavel engrandecer as boas praticas adotadas neste gabinete , que adotaram

sistema de localizacao do processo de acordo com a data da conclusao . Assim, o magistrado tem o

controle dos processos mais antigos e pode lhes dar prioridade em relacao aos processor mais

recentes . A prova disso a no gabinete nao havia processos conclusos ha mais de 100 (cem) dias.
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In ESCRIVANIA DO CRIME

Juiz respondente : Dr. Fernando Oliveira Samuel

i

Escrivao Judiciario:

Rej ane de Azeredo (respondente)

Escreventes:

Clelia Maria Carvalho Costa

Heber Silva Veloso

Wilton Passos

Estagiario:

Clecia Lorena Xavier da Silva

Osvaldo Vieira de Oliveira Ferreira

Livros Obrigat6rios (nos to

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

seguintes irregularidades:

200300873756 - carga desde 16/09/2009 - Dr. VINICIOS CECCHETTO, OAB/GO n°22.940

200302320533 - carga desde 26/10/2010 - Dr. ANDRE LUCIO MENDES DE OLIVEIRA, OAB/GO n° 17.189

9600949000 - carga desde 10/01 /2011 -Dr. ANDRE LUCIO MENDES DE OLIVEIRA, OAB/GO n° 17.189

200201773354 - carga desde 15/12/2011 - Dr. TAIENE MOURA BARROS VIEIRA, OAB/DF n° 19.572

Livro de carga ao Ministerio Publico: o sistema informou a ocorrencia de varios processos com carga

anteriores ao ano de 2012:

Rua 10, N' 150, 111 andar, Setor Oeste, Goiania -GO -CEP 74.120-020 - Fone: (62) 3216-2662 /Fax: (62) 3216-2711 - www.t go.jus.br 21



200200650852 201102563549 201101741761 201002962085 201101021807 20 4WI`^-

200100945770 201104450997 201102057775 201100390140 201101022021 200601 9 1

200602379207 201104470564 201102058429 201100812363 200904320574 200903183077

200704047980 201104707750 201102178327 201101502570 201102819144 200600930372

200500505351 201104976662 201102325788 200903107931 201103283299 9701096754

9400612036 201104983529 201102683935 201002629548 201103304660 200901587600

200902761980

Alem dos casos supra, existem varios outros processo corn prazo vencido onde a

carga para o Ministerio Publico foi feita em janeiro ou fevereiro de 2012.

Livro de carga de Inqueritos e documentos : Os processos relacionados abaixo estao em

delegacias desde meados de 2009:

200704875238 200901785479

200804612778 200804612395

200901934555 200803519669

200900251543 200701770966

Processos em tramitacao : 1.687 (mil, seiscentos c oitenta a sete

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

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

Porem, segundo relatorio do SPG, existern 'Y

seis) pros em tramitacao.

Nesta serventia tramitam apenas os processos de execucao penal e os competencia

para julgamento pelo Tribunal do Juri. A serventia encontra-se desprovida de juiz titular e no

momento por ela responde o Dr. Fernando Oliveira Samuel, titular da 2a Vara Criminal da comarca

de Formosa.
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na p©sSegundo listagem fornecida pela escriva (anexo), a la Vara Ci ni
in

(vinte e cinco) presos provisorios e 50 (cinquenta ) presos definitivos no regime fechado; tDt zando

75 (setenta e cinco) presos sob sua custodia. Essa listagem e o 1:Inico tipo de controle que a

escrivania possui dos processos com reus presos. Outrossim, a listagem a fornecida pela

Administracao Prisional local e nao distingue presos provisorios de definitivos e quais sao os presos

da la ou 2a Vara Criminal da comarca.

As conclusoes sao feitas diariamente e os processos de reus presos estao

visualmente identificados com fitas vermelhas ou etiquetas na capa dos autos. 0 mesmo pode se

dizer em relacao aos processos de execucao penal, que tambem estao visualmente identificados de

acordo com o Manual de Rotinas de Execurao Penal desta Corregedoria.

De maneira geral, verificou-se que os processos com reus soltos estao em segundo

plano e possuem certo atraso processual. Em relarao aos processos de reus presos, embora nao

exista atraso na tramitarao dos processos, algumas pequenas irregularidades foram detectadas, em

especial nos processos de execucao penal.

Execucao Penal

Processo 200300350079 : Segundo consta nos autos o sentenciado estava foragido e foi recapturado

na Comarca de Herval D'Oeste/SC. Tal fato foi comunicado a este juizo em 21/11/2011. Foi

determinado o recambiamento em 22/11/2011. Posteriormente, foi informado que o Departamento

de Administrarao Prisional de Santa Catarina procederia ao recambiamento, ocasiao onde foram

solicitadas informacoes ao Juiz da execucao. As solicitacoes foram respondidas em 10/01/2012. No

momento da correicao, verificou-se que o sentenciado ja se encontrava na comarca de Formosa,

mas nos autos nao havia nenhuma informacao neste sentido.

Processo 201200514232: Sentenciado foi condenado como incurso nas penas do art. 33, da Lei

11.343/2006. A guia de recolhimento, documento habil ao inicio da executrao, noticia infracao nas

penas do art. 28 da mesma lei. Tambem nao traz informacoes acerca do quantitativo da pena e com

informacao divergente no que concerne ao regime prisional, pois o regime que consta na guia e

incompativel com a sancao do art. 28, da mencionada lei.
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Processo 200902642337 : Verificou-se nos autos decisao desfavoravel ao interesse'de-senfe-nciw,

porem, nao consta nos autos nenhuma informacao sobre sua intimacao ou de defensor constituidg

ou nomeado. A mesma situacao foi detectada nos autos de protocolo no 200702028511,

200800960992, 200500874152 e 2007O4221157.

Processo 201102037200 : Cota ministerial datada de 17 de janeiro de 2012 ate o momento sem

analise do Juiz. No mesmo sentido, estao os autos no 200602000615, 200704752748,

200801081704, 200702027060 e 201100645351.

Em varios processos , detectou-se que apos a confeccao do calculo de penas ou a

juntada de determinados documentos nao a feita a conclusao dos autos para fiscalizacao ou ciencia

do magistrado . A exemplo citem- se os processos : 200902642337, 200702028511, 201100109670,

200900159450, 201103544599, 201104460089, 201002774556, 200602000615, 200402457913 e

201103941954.

Em outros processos , verificou-se certidao concedendo vista dos autos ao

Ministerio Piublico. No entanto , nao havia nenhuma manifestacao do orgao , informacao de

recebimento ou de devolucao dos autos . A exemplo citem-se os processos no 201100109670,

201102435699, 201001427402, 200402457913, 200302643243 e 9701416961.

Outrossim, importante ponderar que na fiscalizacao realizada nao se constatou a

ausencia da analise judicial aos pedidos formulados, principalmente no que diz respeito a

implementadoo de qualquer beneficio (requisitos objetivos e subjetivos) em favor dos presos.

Por fim, insta salientar tambem que muito embora as observacoes

supramencionadas, as irregularidades detectadas se deram em processos onde nao haviam

beneficios com requisitos implementados, por ora.

Presos provisorios

Nos processos presentes na escrivania, envolvendo prisoes cautelares em curso,

nao foram detectadas anormalidade no desenvolvimento processual.

.r^
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Programa Atualizai

0 Programa foi implantado e vem sendo mantido na escrivania. No entanto, a

escrivania sofre com a mesma problematica com relacao aos processor sem nenhum movimentacao

processual ha tempos. E necessario a localizacao desses processos e a devida andamentacao.

Condicoes Materiais da Serventia

A escrivania conta corn equipamentos modernos e em numero suficiente para

realizacao dos trabalhos. E muito organizada, fato esse que merece destaque, haja vista que a

escrivania funciona onde era a copa do edificio e, portanto, foram necessarias algumas adaptaroes.

Gabinete do Juiz

Funcionarios lotados no gabinete:

Andressa Romualdo de Amorim - Assistente Administrativo

Drielly Ramos - Assistente Juridico

Jessica Oliveira - Estagiaria

Nao detectarnos irregularidades neste gabinete, nem processor conclusos ha mais

de 100 (cem) dias.

2a ESCRIVANIA DO CRIME

Juiz titular : Dr. Fernando Oliveira Samuel

Relacao de servidores:
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Escrivao Judiciario:

Maisa maria Carvalho

Escreventes:

Victor de Souza de Franca

Luiz Carlos Sales

Cedidos por Prefeitura:

Zilda maria Carvalho

Lucilene

Estagiarios:

Thalyta Dutra Carvalho

Welber Ayslan Castro de Vaz

OW Livros Obrigatorios (nos termos do Art. 45, item 2, da Consolidacao deAtos Norrnativos)

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

seguintes irregularidades:

200502151638 - carga desde 02/12/2011 - Dr. ROGERIO BRUNO CORREA, OAB/GO n°22.171

201104629725 - carga desde 28/11/2011 - Dr. JOSE NUNES DE SOUZA, OAB/GO n° 6.893

Livro de carga ao Ministerio Publico : o processo n° 200400352057 esta com carga ao Ministerio

Publico desde 22/11/2011.

lo" Livro de carga de Inqueritos e documentos : A escrivania possui diversos processos em delegacias

alem do prazo. Em razao do quantitativo de processos, segue anexa a relacdo deles.

Processos em tramitacao : 24463 (dois mill, quatrq "^ -tea

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

meio do Sistema Controle da Corregedoria Geral da Justira do Estado de Goias. Porem, segundo

relatbrio do SPG, existem em tramitagdo.

Esta vara possui 90 (noventa) presos provisorios. A listagem para controle de
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reus presos, e a mesma que nos foi fornecida pela la Vara Criminal. Trata-se stag ri'fornecida

pela Administracao Prisional local e nao distingue presos provisorios de definitivos e quais s4o,os

presos da la ou 2a Vara Criminal da comarca.

As conclusoes sao feitas diariamente e os processos de reus presos estao

visualmente identificados com fitas vermelhas na capa dos autos.

Varios processos estao acomodados em uma ante-sala esperando caixas de

papelao para que possam ser remetidos ao arquivo. Na ocasiao da correicao, haviam 04 (quatro)

armas de fogo que estavarn sendo anotadas no livro de registro de armas, para, em seguida, serem

encaminhadas ao Batalhao da Policia Militar local.

Utilizando-se de amostragem , nao se detectou maiores irregularidades na

escrivania . No entanto, destaca-se a seguinte:

Processo no 201002363858 : 0 processo foi remetido a Junta Medica deste Tribunal em 27/09/2010

para analise de incidente de sanidade mental suscitado dos autos e ate o momento nao foi

devolvido.

Presos provisorios

Nos processos presentes na escrivania, envolvendo prisoes cautelares em curso,

nao foram detectadas anormalidade no desenvolvimento processual, ressalvando-se o processo no

200800285705, que versa sobre acao penal resultante de desmembramento do processo no

200700063689 que envolve o acusado Edilson Campos Ribeiro, preso no Distrito Federal. Nos

autos consta determinacao para que seja comunicada a situacao dos autos ao Juizo da Vara de

Execucoes Penais do Distrito Federal, o que nao tinha sido feito pela serventia.

Programa Atualizar

0 Programa foi implantado e vern sendo mantido na escrivania. No entanto, a

escrivania sofre com a mesma problematica com relacao aos processos sem nenhum movimentacao
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processual ha tempos. E necessario a localizarao desses processos e a devida andamen

Condicoes Materiais da Serventia

A escrivania conta com equipamentos modernos e em numero suficiente para

realizarao dos trabalhos. E organizada e possui amplo espaco interno.

Gabinete do Juiz

Funcionarios lotados do gabinete:

Helio Oliveira Rocha Filho - Assitente Administrativo

Maisa Leite Silva de Narvaez - Assistente Juridico

Jessica Izabel Silva Pereira - Estagiaria

Neste gabinete haviam diversos processos conclusos - cerca de 885 (oitocentos e

oitenta e cinco) -, muito embora apenas uma pequena parte deles estivesse conclusa ha mais de 100

(cem) digs. Repassamos ao magistrado a relacao dos processos conclusos ha mais de 100 (cem) digs

para que adotasse as providencias de mister.

Ressalte-se que o magistrado responde tambem pela la Vara Criminal da comarca

e nao mede esforros para que nao ocorram atrasos naquela unidade jurisdicional. Informou-nos que

a 1a Vara teve problemas recentemente e que foi necessario a troca de escrivao respondente, alem de

que teve a iniciativa de fazer uma correicao extraordinaria na serventia.

No entanto, tem ciencia que a vara de sua titularidade tem sido prejudicada em

razao desses acontecimentos, mas que envidara esforcos para que nao atrasar a prestacao

jurisdicional da sua vara.

JUIZADOS ESPECIAIS
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Juiz titular : Rozemberg Vilela da Fonseca

Relacao de servidores

Secretario:

Alex Sandro Marcal de Criz6stimo

Escreventes:

Josefina Francisca de Oliveira Chaves

Matheus da Cunha Sousa

Dreyde Prisciliana da Silva

Cedidos por Prefeituras:

Lucas do Nascimento Silva

Ana Paula Aralijo Lima

Estagiaria:

Juliana Ataides de Sousa

Humberto Reis

de Atos Normativos

Livro de carga aos Advogados : A serventia possui o livro obrigat6rio, no entanto, localizamos as
seguintes irregularidades:

200602291750 - carga desde 20/07/2011 - Dr. EDIMUNDO DA SILVA BORGES JUNIOR, OAB/GO no 29.752

200602652833 - carga desde 05/05/2010 - Dr. DANIEL XAVIER MARTINS, OAB/GO n°22.032

200705213719 - carga desde 13/08/2010 - Dra. GLAUCIA DOS REIS CAMARGO, OAB/GO 23.674

200804837583 - carga desde 10/09/2010 - Dr. ROGERIO BRUNO CORREA, OAB/GO no 22.171

200702933184 carga desde 10/12/2009 - Dr. ROBERTO PIRES THOME, OAB/DF no 7.0 10

Livro de carga de Inqueritos e documentos : Os seguintes processos estao em delegacias desde
antes o ano de 2010:

200401676450 200800474982
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200700290260 200501207753

200700290260 200802472014

200601187754 200002970230

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

meio do Sistema Controle da Corregedoria Geral da Justira do Estado de Goias - 162 (cento e

sessenta e dois) processos fisicos no Juizado Especial Civel e 715 (setecentos e quinze) processos

fisicos no Juizado Especial Criminal.

Segundo relatorio do SPG, existem no Juizado Especial Civel 173 (cento e
setenta e tres) processos fisicos em tramitacao e no Juizado Especial Criminal 675 (seiscentos e
setenta e cinco) processos fisicos em tramitacao. Portanto, o SPG totaliza

no Juizado Especial da comarca.

Pelo PROJUDI, existem 2.132 (dois mil, cento e trita e dois) processos
eletronicos no Juizado Especial Cfvel e 1.494 ( mil, quatrocentos e noventa e quatro) processos
eletronicos no Juizado Especial Criminal.

Importante frisar que o elevado numero de processos fisicos no Juizado Especial

Criminal se deu em razao da Lei Estadual no 17.541, de 10 de janeiro de 2012, que dispos que os

processos envolvendo a Lei Maria da Penha deveriam tramitar nos Juizados Especiais. Segundo

relato do Secretario , todos na secretaria tem encontrado dificuldades para lidar com a tramitacao

desses processos.

Existiam varios processos fisicos empilhados aguardando o fornecimento de

caixas de papelao para que pudessem ser remetidos ao arquivo.

$ma Atualizar
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O Programa foi implantado e vein sendo mantido na escrivani

Condicoes Materiais da Serventia

A escrivania conta com equipamentos modernos e em numero suficiente para

realizacao dos trabalhos. E organizada e tambem possui amplo espaco interno.

Gabinete do Juiz

Funcionarios lotados no gabinete:

Anna Paula Domingues Juvenal - Assistente Juridica

Pablyne Prado de Souza - Assistente Administrativa

Magda Bittar - Conciliadora

Nao detectamos nenhuma irregularidade desde gabinete.

EQUIPE INTERDISCIPLINAR

Existe na comarca um setor que atende todas as varas, em especial, a de Familia, a

de Infancia e Juventude e a Central de Penas Alternativas, ligada a la Vara Criminal. 0 atendimento

visa subsidiar o magistrado na confeccao de laudos periciais e em situacoes onde a necessario o

acompanhamento das partes por profissionais da Psicologia e da Assistencia Social.

Muito embora o setor sej a denominado "equipe", compoe-se atualmente de apenas

uma servidora, a Sr. Lorena Patricia de Arailjo Oliveira, Tecnica Judiciaria que atua como

Assistente Social. Segundo a funcionaria, o setor tambem tinha uma Psicologa, que pediu

exonerarao em virtude de aprovarao em concurso publico no Distrito Federal.

Relata que tem encontrado dificuldades para concluir os trabalhos do setor e que
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em alguns processos , tern demorado cerca de 20 (vinte) a 30 (trinta) dias para o f@cc c c

pericial.

CONCLUSOES/SUC ESTOES

c,

Considerando o elevado numero de processos conclusos da Vara de Infancia e Juventude e 1°

Civel, sugere-se apoio da Divisao de Atividade Especifica (Grupo de Sentenra), bern como seja

disponibilizado 01 (um) ou 02 (dois) estagiario(s) para auxiliar nas atividades do gabinete, pois

e o unico que conta somente corn os assistentes do magistrado.

- Considerando tambem o elevado numero de processos conclusos na 2a Vara Criminal e na Vara

de Fazendas Publicas, Ambiental, Registros Publico e 2° Civel, sugere-se apoio da Divisao de

Atividade Especifica (Grupo de Sentenca).

- 0 edificio do Forum esta muito bern organizado e limpo. 0 predio dispoe de algum espaco

fisico para eventuais instalacoes de novas serventias ou setores.

- Sugerimos a disponibilizacao de 01 (um) ou 02 (dois) estagiarios de Psicologia ou Assistencia

Social no setor da Equipe Interdisciplinar, de modo que alguns problemas sejam solucionados

provisoriamente.

Sugerimos que uma equipe de servidores do Programa Atualizar seja enviada a comarca para

auxiliar os trabalhos da Escrivania de Familia, Sucessoes e 3° Civel, bern que para orientar os

servidores do Juizado Especial acerca das melhores rotinas envolvendo os processos fisicos e os

eletronicos da Secretaria. Caso aceita tal sugestao, sugere-se tambem que a equipe do Programa

trabalhe em conjunto corn as demais escrivanias da comarcd no sentido de localizar e proceder a

devida andamentarao dos processos que ha tempos nao sao movimentados.

Levando-se em conta a falta de material no forum - caixas de papelao para arquivar processos e

fitas adesivas vermelhas para identificacao de processos de reus presos (estas ultimas,

adquiridas pelos proprios servidores) - sugerimos seja tal fato comunicado aos setores
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competentes, de modo que sejam supridas as carencias.
(;= Cri

J Assi naa-r

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 la Vara Criminal quanto a necessidade de extratacao dos

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

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

penas ou juntado algum documento.

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

ordinatorio no sentido de intimar advogados que estejam com carga de processos alem do prazo

e que, no havendo a devolucao, certifiquem tal situarao para que seja determinada a busca e

apreensao dos autos. No mesmo sentido, orientamos as serventias com competencia criminal

para que oficiem as delegacias de origem solicitando a devolucao dos processos que la se

encontram alem do prazo. Em algumas escrivanias/secretaria, tais gestoes ja foram adotadas,

oportunidade na qual vai anexa a documentacao relatando tal situarao.

As escrivanias criminais nao possuem listagem propria dos reus presos da comarca, pois a

existente a fornecida pela Administracao Prisional. A listagem da Administracao Prisional

eventualmente pode incluir presos recambiados (de passagem pela comarca) ou deixar de

relacionar presos foragidos da comarca, que foram recapturados em outra localidade. Ademais,

a lista nao menciona em qual processo se da a custodia cautelar. E recomendavel que as

escrivanias adotem melhores gestoes de controle dos processos envolvendo reus presos da

comarca. Sugere-se a criacao de lista contento a relacdo 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 Formosa.

Sugerimos que este Orgao, juntamente com os demais setores responsaveis, realize estudo com

o fito de buscar criar fase propria no SPG para os processos suspensos que aguardam decisoes

de outros Tribunais. Nao sendo possivel ou entendendo desnecessaria tal sugestao,

recomendamos que as serventias da comarca de Formosa e, eventualmente, as de todo o Estado,

sejam orientadas como proceder em tal situacao , ja que as fases "AUTOS SUSPENSOS",
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\`-)) Assmatura , )J

"AGUARDANDO DECURSO DE PRAZO DE SUSPENcAO" e "AG

oDECURSO DE PRAZO" seriam inapropriada para essa situacao , pois seria necessario 1
4-

1-11

fornecimento de um prazo para a fase . Como se sabe , alguns recursos levam varios anos para

serem julgados e , portanto, ao se utilizar algumas dessas fases , a serventia, com frequencia,

devera renovar a andamentacao do processo , afim de simplesmente fornecer novo prazo para a

fase . De qualquer modo , o que nao pode ocorrer a que a serventia utilize a fase

"AGUARDANDO PROVIDENCIA DA ESCRIVANIA" em processos que aguardam

providencias que nao as da escrivania, pois isso reflete negativamente na estatistica da propria

serventia. Por fim, ressalta-se que no SPG existe fase propria para tal situacao , no entanto,

encontra-se suspensa.

- 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 marco de 2012.

Pedro Henrique Silva Amaral

13° Assessor Correicional

Paulo Gouthier Neto

22°Assessor Correicional
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