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PODER JUDICIARIO
Corregedoria-Geral da Justica

Assessoria de Orientacao e Correicao

RELATORIO No 31/2012

Entre os dias 04 e 06 de junho de 2012, por determinacao da Excelentissima
Senhora Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco,
comparecemos a comarca de Acreuna - GO, onde realizamos uma correicao geral
extraordinaria, tendo a relatar o seguinte:

Endereco do Forum:
Rua Joao Neves Sobrinho, n° 31, Centro, Acreuna-GO.
Telefone:
(64) 3645-3000

Gabinete do Juiz

Juiz de Direito: Dr. Hermes Pereira Vidigal (respondente - Titular de Edeia)

Assistente Juridico : Tatiane Hideco Monteiro.

Assistente Administrativo: Lals Martins Mesquita.

Secretaria do Foro

Secretaria : Maria Natecia Basilio de Lima.

Nao existem sindicancia em tramitagdo nesta Comarca.

Os livros considerados obrigatorios encontram-se em conformidade com a CAN
(Consolidacao dos Atos Normativos).

OFICIAIS DE JUSTI4^A

Escrevente responsavel pela Central de Mandados : Vagner da Silva Santos.

Rua 10 n" 150. 1 1° andar, Sala 1108, St. Oeste. Goiania Goias CEP 74120-020 -- I'elefone (62)3216-2647 - www.tigo .jus.br
1



corregedoria
n . geral da iusfica

do estado de goias

PODER JUDICIARIO
Corregedoria -Geral da Justice

Assessoria de Orientacao e Correicao

Oficiais:

- Helio Candido Mendes.

- Allan Pereira Vilela.

- Hebert Mendes de Araujo.

Constatamos que nao existem mandados em atraso.

Distribuidor , Contador e Partidor

Os livros estao organizados conforme determina a CAN.

Cerca de 270 processor aguardam providencias deste departamento, salientando
ainda que nesta Comarca nao ha ninguem no cargo de contador, distribuidor e partidor, tendo
em vista que o antigo servidor foi aprovado em concurso publico na Comarca de Guapo.

0 preenchimento da vaga aguarda decisao do Tribunal de Justica no sentido de
publicar a vacancia do cargo para que abra a oportunidade de remocao de outro servidor e, nao
existindo qualquer interessado, devera ser realizado novo concurso.

Protocolo

Porteira de Auditorio : Viviane de Assis Gomes.

Analisando os livros obrigatorios, constatamos que estao todos conforme
determine o artigo 45 e seguintes da CAN.

0 servidor responsavel pelo distribuidor e encarregado de ambos os lugares na
parte da manha e a porteira na parte da tarde, tendo em vista a falta de servidores na Comarca.

Rua 10 n° 150, 1 1° andar , Sala 1108, St. Oeste. Goiania Goias CEP 74120-020 1elefone (62)3216-2647 - www.ti jus.br
2



corregedona
geral da justica
';c estado de goias

PODER JUDICIARIO
Corregedoria -Geral da Justica

Assessoria de Orientacao e Correicao

ESCRIVANIA CRIMINAL E FAZENDA PUBLICA

Servidores lotados na Serventia

Escriva : Nair Celestina de Freitas.

Escrevente : Fernanda Aparecida Braz de Sousa.

Inicialmente cumpre salientar que o Magistrado Rodrigo Rodrigues de Oliveira e
Souza Prudente desmembrou fisicamente esta serventia, funcionando nesta sala apenas a
Escrivania Criminal.

Em consulta ao Sistema Controle da Corregedoria-Geral notamos poucos
processor com atrasos nos andamentos, dentre os quais verificamos todos no SPG (Sistema de
Primeiro Grau) e constamos que a grande maioria dos processos necessitam de atos que
independem da escrivania.

Os processor da Fazenda Publica que constam com grandes atrasos estao na fase
"Remetidos ao TRF" ou com carga ao "Procurador Fiscal" que terao suas observacoes feitas no
momento oportuno.

Nesta Comarca existem 25 presos provisorios dentre os quais anotamos as
seguintes observacoes.

Presos Provisorios

Preso Crime Data da Prisao/Observacao

Valdir Martins da Silva Homicidio Qualificado Carga MP

Joao Paulo Ramos Pereira Trafico de Drogas 17/04/12

Jose Nelson Ramos Pereira Trafico de Drogas 17/04/12

Douglas Santos da Silva Tentativa de Homicidio 25/06/11

Jhonat Alves da Silva Tentativa de Homicidio 25/06/12

Agnaldo de Souza Moreira Homicidio Qualificado 01/09/10 - Nestes autos
aguarda-se pericia acerca de
insanidade mental do acusado.
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A instrucao foi encerrada
estando apenas no aguardo da
realizacao da pericia
designada para a data de
13/07/12 as 10:00hs.

Dicson Luis da Costa Homicidio Qualificado 24/11/10 - Processo aguarda a
localizacao da arma do crime
para designacao da data do
JURI

Antonio Jose Vieira dos Homicidio Qualificado 16/01/10 - Aguardando pericia
Santos na arma do crime para o

posterior agendamento da data
do JURI.

Rodrigo Moraes Pereira Receptacao 07/04/12

Francisco Pedro Ferreira da Trafico de Drogas 24/04/12
Silva

Anderson Martins Lopes Trafico de Drogas 04/08/11 - Processo aguarda
intimacao do advogado para
apresentacao das razoes finais

Alessandra Nunes Silva Trafico de Drogas 04/08/11 - Processo aguarda
intimacao do advogado para
apresentacao das razOes finais

Clemir Pereira Andrade Crime Ambiental 13/03/12

Joao Paulo Antunes da Silva Furto Qualificado 17/01/12

Isaias Jose Teixeira Tentativa de Incendio Doloso 31/05/12

Jean Gomes de Amorim Trafico de Drogas 05/12/11

Ricardo da Silva Arantes Furto Noturno 20/11/09 - 0 acusado
encontra-se preso na Comarca
de Trindade, onde responde a
outro processo. Nestes autos
nao consta decisao de qualquer
natureza deste juizo ordenando
sua soltura. Nesta Comarca o
processo aguarda apresentacao
de memoriais.

Antonio Luis Domingos Neto Roubo Qualificado 06/06/11

Rafael Candido Rocha Roubo Qualificado 06/06/11

Ricardo Avelino Silva Roubo Qualificado 06/06/11
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Andre Luiz vulgo "Caicara" Roubo Qualificado 06/06/11
Reginaldo Franca Roubo Qualificado 07/02/12

Erimar Nogueira da Silva Roubo Qualificado 07/02/12
Jose Acelino Silva Neto Trafico de Drogas 26/01/11 - 0 processo esta

aguardando nomeacao de
defensor para apresentar
razoes de apelarao.

Luis Rodrigo dos Santos Trafico de Drogas 23/01/12 - Aguardando Juiz
para designar data de
audiencia de instrucao.

Givanildo Ferreira Conceicao Tentative de Estupro 09/02/11

Priscila Rafaela de Souza
Rocha

Falsidade Ideologica 24/05/12

Fabio Junior Silva Santos Roubo Qualificado 28/05/12
Ronigreido do Carmo Bonino Furto Qualificado 26/03/12
Divino Bueno da Silva Crime de Transito 03/06/12

Em relacao aos presos condenados, as execucoes penais estao, em sua totalidade,
com os devidos calculos de penas atualizados, tendo a escriva controle de todos os provaveis
beneficios e com as respectivas anotacoes em agenda.

Programa Atualizar

Analisamos todo o acervo da escrivania, inspecionando todos os processos
fisicos, conferindo os localizadores das instantes no sistema, bem como constatando se a fase
em que o feito se encontrava no SPG (Sistema de Primeiro Grau) condizia com a realidade do
processo, restando averiguado que a escrivA cumpre com diligencia o impulso processual, haja
vista que nao ficou constatado qualquer indicio de pratica de simulacao no sentido de ludibriar o
SPG.

Orientamos a senhora escriva a retirar mensalmente no SPG, o relatorio com as
informacoes gerenciais acerca da presente escrivania.

No momento da correicao foram tomadas providencias relativas aos poucos
processos encontrados com os andamentos em atraso, ficando constatado que em algum destes
havia apenas inconsistencia no sistema.
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DOS LIVROS

Livro de Carga e Descarga aos Advogados dos Processos da Vara da Fazenda
Publica (antes do desmembramento)

PROCESSO ADVOGADO DATA DA GARCA

2009 01941063 IGOR ARANTES DE
FREITAS

20/08/2010

201000175647 ANTONIO JOSE VIEIRA
DOS SANTOS

14/09/2010

201003284617 FERNANDA SOUZA 09/02/11

CRIMINAL

PROCESSO ADVOGADO DATA DA GARCA

201102555287 LINDELMA PERERIA
ANDRADE

12.01.2012

200303076229 GLEIDSON COSTA NUNES 13.01.2012

201102895789 RAFAEL AUGUSTO
JUSTIO PEREIRA

09.05.2012

OBS: Os livros inspecionados nao constarn numero da OAB dos advogados e telefone, em

confronto com o numero 2, letra "fl' do artigo 45, bem como inciso XVI do artigo 328b, ambos

da Consolidacao dos Atos Normativos.

Orientamos acerca do correto procedimento no momento da realizacao de cargas.

DAS ARMAS

Foram encontradas nesta serventia 06 armas de fogo que ja estavam sendo
preparadas e relacionadas para encaminhamento ao Batalhao de Policia.
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0 procedimento adotado em relacao a guarda e encaminhamento das armas a
Pollcia Militar estao corretos.

ESCRIVANIA DE FAMILIA, SUCESSOES, INFANCIA E JUVENTUDE E 1° CIVEL

EscrivA : Marilia de Oliveira Soares.

Escrevente : Fernanda da Silva Marinho.

Auxiliares da Prefeitura : Amadeu Pires Caetano Junior.

0 Magistrado Rodrigo Rodrigues de Oliveira e Souza Prudente desmembrou
fisicamente esta serventia, funcionando nesta sala apenas a Escrivania Civel

Analisando os processos no Sistema Controle da Corregedoria-Geral da Justica,
constatamos varios processos com data da fase antiga, sendo que em seguida passamos a olhar o
acervo fisicamente, relacionando e anotando as observacoes necessarias, fase por fase.

Processos A2uardando Publicayao de Extrato

Ii►

Nesta fase foram encontrados 210 processos cuja fase na maioria dos autos nao
espelhava a realidade encontrada, devido a publicacao do extrato ja ter sido concluida e a
serventia nao ter impulsionado o processo no sistema com o respectivo ato, relacionamos alguns
nesta situacao.

Protocolo Data da Fase Observacoes

201000213336 07/02/12

200604149233 18/01/12

2010000724422 18/08/10

201100100553 13/03/12

200003476736 13/03/12

201103882702 13/03/12

201004303780 13/03/12

200504219515 13/03/12
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201002092870 13/03/12

200902843820 13/03/12

200504220424 13/03/12

201004455229 13/03/12

200604512290 13/03/12

200804194470 13/03/12

200604481670 19/03/12 Estes autos retornaram do
Tribunal de Justica na data de
06/10/11 e foi somente
extratado na data de 19/03/11.

200701872386 13/03/12

200702413393 19/03/12

9701708679 14/03/12

201001488380 14/03/12

8400127323 08/08/11 Embargos a execucao
extratado na data de 09/08/11
para as partes manifestarem
acerca da extincao do
processo, tendo em vista o
abandono processual de
ambas as partes.

9701725409 19/03/12

200803754005 19/03/12

9601195777 02/09/11 Processo de execucao que
aguarda manifestacao da parte
relativa a penhora on line
infrutifera.

200303183831 19/03/12

201102347536 05/09/11 Carta Precatoria aguarda a
devolucao para a Comarca de
Origem.

Nesta Comarca foi realizado recentemente o Programa Justica Ativa, alem do fato
do Grupo de Atividade Especifica da Corregedoria Geral da Justica ter desenvolvido seus
trabalhos ha menos de 90 (noventa) dial.
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Por este motivo, existem diversos processos aguardando providencias, pois quase
todo o acervo foi movimentado nesta epoca, ocasionando o act mulo dos trabalhos devido ao
ntitmero reduzido de servidores.

Aguardando Decurso de Prazo

r

Protocolo Data da Fase Observacoes

200902636604 24/01/12 Processo aguarda apresentagdo
da Contestacao.

201001591210 08/07/11 Processo aguarda intimar a
parte autora para dar
andamento no feito, haja vista
ter transcorrido o prazo de
suspensao.

200502020398 19/01/12 Processo aguarda a parte
autora recolher a guia de
custas finais que encontra-se
na contracapa dos autos.

199902422897 19/01/12 Processo aguarda a parte
autora recolher a guia de
custas finais.

201200242410 29/03/12 Processo aguarda conclusao
para apreciacao dos requisitos
do Agravo de Instrumento..

200900488080 02/03/12 Processo aguarda extratacao
para parte dar andamento ao
feito.

200904691386 15/02/12 Processo aguarda intimarao
das partes para manifestacao
conforme determinado no
termo de audiencia. A carta de
preposto foi juntada e nao
houve a intimacao das partes.

201102938917 20/01/12 Processo aguarda escrivania
providenciar as devidas baixas

200902451370 20/01/12 Processo aguarda escrivania
providenciar as devidas baixas

201100649390 20/01/12 Processo aguarda escrivania
providenciar as devidas baixas

Rua 10 n" 150. 11° andar , Sala 1108, St. Oeste. Goiania Goias CHI) 74120-020 1 elefone (62)3216-2647 - www.tigo.ius.br
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201102636376 20/01/12 Processo aguarda escrivania
providenciar as devidas baixas

8500151994 30/01/12 Processo aguarda contar custas
finais para posteriormente
proceder as devidas baixas

9701729803 26/01/12 Processo aguarda
recolhimento de custas finais

200604368539 26/01/12 Processo aguarda
recolhimento de custas finais

200902429102 05/03/12

201003296895 26/01/12 Processo aguarda
recolhimento de custas

200603 772913 26/01/12 Processo aguarda
recolhimento de custas

200303525341 18/01/12 Processo aguarda extratar para
advogado manifestar, tendo
em vista o desarquivarnento
dos autos, conforme requerido

AOW

Processos Aguardando Juntada de Interlocutoria

Nesta fase constatamos 98 processos que estavam com as interlocutorias juntadas desde
o mes de fevereiro de 2012, porem sem o devido andamento , como por exemplo nos autos n°s.
200604352438, 201100237040, 200901537327, 201002723102, 200303208923,
200604045209, 200504191602, 200902378753, 200504217717, 200303103293,
200901990340, 201003175567, 201002722920 e 201100145910.

Ao constatarmos esta irregularidade orientamos a senhora escriva a providenciar o
correto andamento dos processos, imprimindo o devido impulso nos autos.

Processes Aguardando Extratar

Analisando os processos que aguardavam nesta face, relacionamos aqueles que
aguardavam por mais de 60 (sessenta) dias, conforme quadro abaixo com as respectivas
observacoes:

Rua 10 n° 150. 11° andar, Sala 1108, St. Oeste, Goiania Goias ('EP 74120-020 1 clefone (62)3216-2647 - www.tigo.ius.br
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Protocolo Data da Fase Observacao

200504187338 02/03/12

200600304226 21/03/12 Processo aguarda intimacao da
parte para manifestar acerca da
interlocutoria juntada

200803539171 02/03/12

99902385584 12/12/11 Processo aguarda intimacao da
parte para manifestar acerca da
interlocutoria juntada

200700602288 26/08/11 Processo aguarda intimacao da
parte para manifestar acerca da
interlocutoria j untada

201100194538 02/03/12

200403118896 09/12/11

201003562625 19/08/11

200303210901 16/06/11

200303318290 19/12/11

201101685357 02/02/12

200604063401 22/11/10 Processo com determinacao
para expedicao de mandado de
busca e apreensao apos o
recolhimento da guia de
locomocao. A guia foi juntada
na data de 22-11-10 e a
serventia nao providenciou a
expedicao do mandado.

200504105935 25/01/12

200905044570 17/04/11 Neste autos existe sentenca ja
extratada do Magistrado
Rodrigo Rodrigues sem
assinatura do mesmo, portanto
nao existe tal ato no mundo
juridico. Orientamos a nao
procederem o registro no
sisterna quando o ato prolatado
pelo magistrado nao tiver a
assinatura do mesmo.

....... ....... ......
Rua 10 n ° 150. 11° andar , Sala 1108 , St. Deste , Goiania Goias C'FV 74120-020 Telefone (62)3216-2647 - www.tjgo.jus.br
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201000952287 06/10/11

200800974462 16/03/12

201003695943 06/10/11 Processo aguarda apresentacao
de contrarrazoes

201002786600 05/11/10 Processo aguarda conclusao
para apreciacao de possivel
revelia, tendo em vista a parte
requerida ter sido citada e nao
apresentado defesa

201102056337 06/10/11

200804522361 17/01/12

201102723759 06/10/11

200901937457 13/06/11

200900820254 09/12/11

200806025152 08/09/11

201102055209 06/10/11

200604531170 27/09/11

201102723759 06/10/11

Livro de Cargas aos Advogados

Em analise aos livros de cargas aos advogados constatamos algumas cargas em
aberto e ao consultarmos o SPG, verificamos que a escrivania ja havia tornado as devidas
providencias acerca da devolucao dos autos , dentre os quais relacionamos os seguintes cuja
carga foi realizada ha mais de 30 dias : 200603857641, 201103487765, 200603970898,
200303223906,200604342360,200003515626,200303305937,200905102430.

A escrivania ainda procedia as cargas aos advogados somente nos "livros de cargas",
orientamos e demonstramos na CAN - Consolidacao dos Atos Nonnativos , acerca do
procedimento adequado a ser adotado para cumprir as diretrizes previstas no Art. 45 e seguintes
da CAN.

Livro de Cargas ao Ministerio Publico

Rua 10 n° 150. 11 ° andar, Sala 1108 , St. Oeste, Goiania Goias - CEI 74120-020 1 elefone (62)3216-2647 - www .tjRo.jus.br
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Analisando o livro de cargas ao Ministerio Publico, identificamos diversas cargas em
aberto, sendo que ao consultar o SPG, detectamos que quase a totalidade dos processos ja foram
devolvidos em tempo habil, esquecendo a serventia de dar as devidas baixas no livro.

Escrivania de familia e Infancia e Juventude

Escriva : Silvana Gomes da Silva

Escrevente : A escrevente lotada nesta serventia ficou no civel quando do desmembramento.

Auxilar da Prefeitura : Euler Carlos Vieira Filho

Aguardando Devolucao de Carta Precatoria

Analisando os processos que encontravam-se nesta fase, relacionamos os que ali estavam
por mais de 60 (sessenta) dias, sendo eles:

Protocolo Data da Fase Observagoes

201104996531 05/03/12 Precatoria expedida para
Comarca de Maurilandia

200704356486 21/02/11 Carta Precatoria expedida para
Paragominas-MG

200604293644 07/12/11 Carta Precatoria expedida para
Mineiros-Go

9801967439 21/07/05 Processo com carta precatoria
expedida desde o ano de 2005
para Comarca de Paratinga-
BA. No SPG consta que a
escrivania vem atualizando a
fase do processos desde o ano
de 2008, sem nunca ter
expedido oficio para aquele
juizo cobrando a devolucdo da
respectiva precatoria

20060454726 08/09/10 Carta Precatoria expedida para
Paragominas-MG

200902918863 13/04/11 Carta Precatoria expedida para

Rua 10 n° 150, 11° andar, Sala 1108, St. Oeste. Goiania Goias CEP 74120-020 1elefone (62)3216-2647 - www.tjgo.ius.br
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02/08/11 Carta Precatoria expedida para
Goiania-GO

Aguardando Expedir Certidao de Honorario

Analisando os processos que encontravam-se nesta fase, relacionamos os que ali estavam
por mail de 60 (sessenta) dias, sendo eles:

Protocolo Data da Fase Observacoes

200504109337 01/12/11

201102656849 12/02/12

Aguardando Providencia da Parte

Analisando os processos que encontravam-se nesta fase, relacionamos os que ali estavam
por mais de 60 (sessenta) dias, sendo eles:

Protocolo Data da Fase Observacoes

201003607238 02/08/11

200802845490 01/03/12

200504117100 03/07/11

200902521297 24/02/12

201003304529 30/03/11

200904700032 05/03/12

201100986191 17/05/11

Processos Aguardando Devolucao de Mandado

Analisando os processos que encontravam-se nesta fase, relacionamos os que ali estavam
por mais de 60 (sessenta) dias, sendo eles:
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Protocolo Data da Fase ObservaVoes

200804062689

17/11/10

Intimacao

201000125798 24/02/10 Citacao

200803458368 17/11/10 Intimacao

200403136932 06/04/11 Intimacao

200402993815 22/01/12 Processo ja se encontra corn
mandado informado que nao
encontrou a parte no enderero,
portanto ja deveria ter sido
providenciado o correto
andamento por parte da
serventia

Livros de Cargas aos Advogados e Ministerio Publico

Os livros de cargas desta serventia estao rigorosamente em dia e conforme

determina o artigo 45 da CAN - Consolidacao dos Atos Normativos.

Encontramos no SPG alguns processos que estavam somente com a fase
atualizada e ao explicarmos a escriva acerca da proibicao de tal pratica, nos foi informado que a
atualizacao feita sera dar andamento no processo ocorre quando sao encontrados processos ern
uma determinada fase na qual eles nao pertencern e, ainda, ressaltou que corn a separacao da
serventia foi movimentado todo acervo e em algumas hipoteses os processos foram colocados
em lugares errados, alem dos casos em que os estagiarios inexperientes na epoca guardavam no

local errado.

PROJUDI

Nesta Comarca existem 57 processos digitais, estando todos conclusos atualmente.

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

Secretaria : Larissa Scofoni

Conciliadora : Hellen Rubia Silva Magalhaes

1.11.1111 .11
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Existem 370 processos em tramitacao no PROJUDI.

Analisando os processos fisicos desta serventia relacionamos os que aguardavamprovidencias ha mais de 60 (sessenta) dias.

Processos Aguardando Inquerito Policial

Processo falta a atualiza noo
Sistema, pois a nova fase 6
Aguardando Inquerito Policial

Processos Aguardando Extratar

Nesta fase foram encontrados 25 processos que ao analisarmos notamos que a1 guns
estavam em fase errada como por exemplo os autos n°s. 201101738035, 201 020993
200900171159,201003154292,201003154292 201003600527,201003134879. 36,

Constatou-se a nao existencia do livro de registro de termos de audiencia. A secretaria do

Juizado foi orientada a providenciar o devido livro, e ao completar duzentas folhas ue o
seja encadernando. q mesmo

AGUARDANDO DECURSO DE PRAZO

Em analise ao acervo de processos que encontravam-se nesta fase, constatou que haviam
2 processos corn prazo extrapolado, sendo eles:

200901357647 -
Esse processo esta na fase errada , visto que ja foi efetuada a penhorade 21/03/

2012, assim deveria estar a extratar a fim de que seja dado inicio ao razo ar a data
embargos. p p a opor

Rua 10 n 150. 11 andar, Sala 1108 , St. Oeste. Goiania Cxoias C'lP 7-4120-020 1elefone (62)3216-2647 - www.tie o ius br16
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200901357337 - Esta aguardando decurso de prazo desde 21/03/2012 sendo que ja foi efetuada

a devida penhora, e apos esta data a parte ja deveria ter lido intimada para tomar conhecimento
do ato.

200908181264 - Desde 16/03/2010 (estava sem localizador) (foi buscado no Sistema Controle).

Processos Aguardando Outras Providencias

201002799133 - Esta aguardando transito em julgado da sentenca desde 30/08/2011.

200900461572 - Esta aguardando transito em julgado da sentenca desde 24/05/2010.

201002799249 - Aguardando para ser concluso desde 07/11/2011.

200903873219 - Encontra-se na fase errada visto que ja houve ate mesmo a publicacao do

extrato desde 7/12/2011.

200902404258 - A parte ja havia sido intimada desde 29/02/2012 para dar andamento no feito.

200301709981 - Aguardando cumprimento de precatoria desde 15/08/2011

200802984627 - Aguardando intimar a parte sobre o nao cumprimento do mandado de

intimacao desde 18/08/2011

200003475543 - Esta para ser extratado desde 12/01/2009

200903988634 - Encontra-se na fase errada visto que ja houve ate mesmo a publicacao do
extrato desde 7/12/2011.

AGUARDANDO INTIMAc AO (busca pelo sistema controle)

200604398289 - desde 14/07/2009

CARGA AO ADVOGADO

200800081379 - carga desde 05/07/ 10 e nao consta devolucao tanto no SPG como no livro de
carga.

Rua 10 n " 150. 11° andar, Sala 1108, St. Oeste. GoianiaGolas ...CEP 74120-020
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200704368174 - carga desde 05/07/10 e nao consta devolugao tanto no SPG como no livro de
carga.

Observag6es•

Constatamos que os processos 199902808681 e 200900461572 foram andamentados

somente no sistema, nada constando nos autos, ato praticado como uma forma de "maquiar" o
andamento do processo.

Na data de 20/09/2010 houve o desmembramento do juizado das escrivanias civeis e
criminais, por meio do decreto n° 2339/2010.

ESCRIVANIA DAS FAZENDAS PUBLICAS

Escrevente Responsavel : Carina Barreto Manso
Escrevente : Carolina Martins Pereira
Funcionaria da Prefeitura : Maiza Helena Freitas dos Reis

Como nas demais serventias a Fazenda Publica foi desmembrada da Criminal,
funcionando nesta sala apenas as Fazendas Publicas.

Inicialmente cumpre salientar que recentemente foi realizado nesta Comarca o
Programa Justiga ativa tendo movimentado o acervo previdenciario desta serventia, estando os
andamentos atualizados.

Detectamos varios processos corn andamentos atrasados sendo que no ato da
inspegao orientamos e entregamos aos escreventes extrato dos processos que no Sistema
Controle estao corn andamentos desatualizados.

Orientamos os servidores a procederem o respectivo andamento dos processos em
atraso imprimindo o devido impulso e, ainda, alertamos acerca da proibigao de atualizar fases no
SPG - Sistema de Primeiro Grau, sera dar o devido impulso no processo.

Quando do desmembramento desta serventia , a atual responsavel informou que
grande parte do acervo foi colocado em local errado e que, diante disso , teve que analisar todosos processos recentemente , mas precisamente no mes de abril proximo passado para coloca-los

R ua 1 0 n ' 150, 1 1° andar, Sala 1108, St. (7este. Goiinia Goias CE' P 74120-020 "1 elefone (62)3216-2647 - www.tiao.ius br
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no local correto, oportunidade em que andamentou a maioria do acervo com o impulso
correspondente.

Em seguida, passamos a analisar o arquivo fisico da serventia e detectamos o que
segue nos quadros abaixo.

Processos Aguardando Extratar

Analisando os processos que encontravam-se nesta fase, relacionamos os que ali
estavam por mais de 60 (sessenta) dias, sendo eles:

Protocolo Data da Fase Observagoes
201001604371 23/03/11
200903871542 13/03/12
200905017697 27/01/12
200303125009 26/01/12
200701363252 30/09/11
200800359040 19/01/12
200393375420 11/08/11
201003413549 14/03/12
200900747859 13/03/12
200705101821 14/03/12
201001003572 13/03/12
201003023570 12/03/12
200702018494 13/03/12
201000401370 13/03/12

201003629789 14/03/12

Processos Aguardando Expedir Edital

Analisando os processos que encontravam-se nesta fase, relacionamos os que ali
estavam por mais de 60 (sessenta) dias, sendo eles:

......
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Protocolo Data da Fase Observacoes
8800046290 18/07/11
201002448780 23/11/11
200102217437 19/08/11
200604479063 12/08/11
200504196949 22/06/11
8900436244 05/08/11
200504183774 16/08/11
200504183650 20/01/12
200504191327 16/08/11
8700250228 27/06/11
9801993065 16/08/11
9000513502 14/09/11
9501375951 15/08/11
200700824728 26/01/12
200504179688 28/07/11
8700250210 14/02/12
9601185348 13/02/12
200102282794 26/08/11
200403099069 28/07/11
199902406549 16/08/11
200003549059 26/08/11
199902405020 15/08/11
200902557291 26/08/11
200303293777 28/07/11
8900437003 19/12/11
200303293211 28/07/11
200504184118 24/08/11
200604478091 28/07/11
200903079512 26/01/12
9501375765 28/07/11
200504189292 17/06/11
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200303295583 15/08/11

200701694321 23/11/11

200504171113 28/07/11

200504181518 28/07/11

9802030198 16/08/11

201002432620 13/09/11

199902406506 05/01/12

199902410953 16/08/11

200003507615 10/02/12

200604481696 26/07/11

200604475831 23/02/12

9400756695 21/02/12

9100667900 20/02/12

200003504098 13/02/12

199902454381 16/08/11

9501374157 27/02/12

8700250791 28/11/11

199902410910 14/12/11

9601181806 24/02/12

200303284140 28/02/12

9601213872 06/03/12

9801989599 28/02/12

200202969287 27/01/12

200303279537 24/02/12

9601186107 29/07/11

200303295605 05/08/11

200504174210 24/08/11

200102281771 16/08/11

9100657603 16/08/11

870250724 04/07/11

8700250740 13/09/11

8700250805 27/06/11

....... ..... ....
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12/03/12

PROJUDI

l`

Existern em tramitacao no projudi 118 processos com mais de 20 dial de atraso,
sendo que 85 deste processos estao aguardando despacho.

SUGESTAO E CONCLUSAO:

01) Salientamos que nesta Comarca foram encontradas assinaturas de magistrados feitas
atraves de carimbo, ou seja, os carimbos apresentam o nome completo do magistrado na parte de
baixo e em cima no local onde deveria ser assinado com caneta, existe a respectiva assinatura do
magistrado.

2) Com o desmembramento apenas fisico das serventias as escrivas ficaram apenas com
uma escrivania, estando respondendo como escrivao outros servidores, devendo o magistrado
cientificar que a responsabilidade de ambas as escrivanias pertence ao escrivao originario, tendo
em vista nao existir previsao de criacao das serventias desmembradas, devendo as escrivas
darem total apoio e atencao aos servidores que nao sao escrivaes.

3) Sugerimos a Desembargadora Corregedora Geral que oficie a Presidencia do TJGO afim
de que seja agilizada a publicacao do edital de remocao para que seja dada a oportunidade de
transferencia de servidor para o preenchimento da vaga de contador da Comarca de Acreuna ou,
ainda, que seja autorizada a realizacao do concurso publico para o preenchimento da respectiva
vaga.

4) A titulo de sugestao ao magistrado que porventura vier ser titular da Comarca de
Acreiuna ou aquele respondente, orientamos que pelo motivo de ser bastante volumoso o acervo
processual e contar corn numero reduzido de servidores, seria plausivel o Diretor do Foro buscar
auxilio junto a Prefeitura para que forneca mais funcionarios para trabalharern como auxiliares
da justica, alem da contratacao de estagiarios para suprir a falta de servidores e auxiliarem no
desenvolvimento dos trabalhos cartorarios, ressaltando a necessidade dos escreventes, escrivaes
e do proprio magistrado repassarem orientames aos auxiliares acerca de como proceder na
realizacao das atividades jurisdicionais da Comarca.

5) A Comarca de Acreuna sofre ha anos com a falta de Juiz titular, trazendo acumulo de
processor e emperrando a entrega da prestacdo jurisdicional, pois, aos magistrados que sao
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nomeados para aqui responderem, e humanamente impossivel resolverem o problema dos
jurisdicionados pelo motivo de no terem tempo para dedicacao total nesta Comarca.

6) As irregularidades detectadas nesta Comarca como processos com excesso de prazo na
carga para Advogados e Ministerio Publico, processos com andamentos errados em faces que
nao espelhavam a realidade encontrada, processos paralisados ha mais de sessenta dias sem o
devido impulso, dentre outros, foram por nos orientados e sugeridos aos servidores que tomem
as devidas providencias afim de sanar tais irregularidades.

7) Ensinamos a todos os responsaveis pelas serventias a retirarem do SPG - Sistema de
Primeiro Grau o relatorio gerencial com data da fase e em qual fase se encontra para que possam
estar sempre monitorando aqueles processos que realmente precisao ser andamentados para que
seja evitado o excesso de prazo no cumprimento dos atos por parte das escrivanias.

8) Orientamos as escrivanias acerca da utilizacao dos livros obrigatorios nos moldes do art.
45 da CAN, devendo os livros no sistema de folhas soltas serem encadernados ao atingirem o
numero de 200 (duzentas) folhas.

9) Por fim, constatamos que em todas as serventias desta Comarca esta sendo cumprido o
Programa Atualizar.

ASSESSORIA DE ORIENTAcAO E CORREIcAO DA
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTI(^A DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 02
dias do mes de julho do ano de 2012.

HENRIQUE LOURENCO PETRI
11° Assessor Correicional

RAFAEL FERREIRA COSTA
17° Assessor Correicional

GUSTAVO FERREIRA JUNQUEIRA DANILO MANONE BROMBATTI
200 Assessor Correicional 25° Assessor Correicional
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