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ASSESSORIA CORREICIONAL JUDICIAL E EXTRAJUDIC,JIA_

RELATORIO No 45/2012

No periodo de 14 a 18 de maio de 2012 , por determinacao da Excelentissima Senhora
Corregedora-Geral da Justica, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, comparecemos a
Comarca de Abadiania - GO, onde realizamos uma Correigdo Ordinaria Judicial e constatamos o
seguinte:

Endereco do Forum : Praga da Matriz Qd-60, Lt. 06, Centro. CEP: 72940-00

Telefones : (62) 3629-1982

Juiz Titular : Rosangela Rodrigues dos Santos

Observacoes Preambulares:

Para a analise fisica dos processos, foram utilizados os Sistema Controle da Corregedoria e
Relatorios Gerenciais do SPG, verificando a maioria dos feitos em andamento em cada serventia
visitada, a atuacao da juiza, bern Como o cumprimento das determinacoes desta, pelos serventuarios,
e a regularidade dos atos processuais.

A comarca conta com 3 serventias (Escrivania de Familia e Sucessoes, da Infancia e da
Juventude e 1° do Civel, Escrivania 2° do Civel , Escrivania do Crime e das Fazendas Publicas,
Contador, Distribuidor e Partidor Judiciario I e Depositario Judiciario, e tramitam 3.791 (tres mil
setecentos e noventa um) processos, sendo 2907 fisicos e 884 eletronicos.

SECRETARIA DO FORO

A Diretoria do Forum tem Como Secretario do Juizo o Sr. Fabricio Yuri Borges, ocupante do
cargo de Assistente Administrativo.

- Livro de Portaria : Regularmente constituido e escriturado.

- Livro de Material de Consumo : Regularmente constituido e escriturado ate o ano de 2008, apos,
e confeccionado no computador.

Sindicancia:

Existe uma sindicancia em tramitagdo, autuada sob o no 428/11, em 17.10.11, em face da
servidora Patricia Maria Viegas, Escriva da Escrivania do Crime. Encontra-se concluso desde
17.01.12.

CONTADOR/PARTIDORJDISTRIBUIDOR

Contador:

01- Christiane Stella Arantes Silva
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Dos Livros:

Livro de Carga de Processos a Escrivania : Nao possui.

Livro de Registro de Guias : As guias estao sendo guardada em envelopes e no final do ano sao

arquivadas na pasta AZ.

Livro de Registro de Partitha de Bens: Esta sendo utilizado o sisterna de folhas soltas. Possui
termo de abertura e contem 04 partilhas realizadas.

DEPOSITARIO JUDICIA.RIO I -OFICIAL DE JUSTICA

Responde pelo encargo de depositario pl blico o Sr. Oficial de Justica, Gredes Marques,
cumulativamente com as suas funcoes.

CENTRAL DE MANDADOS:

Ha apenas um Oficial de Justica que atualmente possui 350 (trezentos e cinquenta) mandados
aos seus cuidados para o devido cumprimento e destes, 276 (duzentos e setenta e seis), o prazo para a
realizadao da tarefa ja se encontra expirado, consoante abaixo:

0

2010

QTE

3

ANO

2011

QTE i ANO QTE

126 2012 147

Abaixo enumeramos 15 (quinze) mandados com prazos vencidos (data mais antiga).

Mandado

i 00802851

Dt Venc. Mandado I
04i 11 /10 110138348

Dt. Venc. Mandado I Dt. Venc.

2704/ i 1 110232286 27/04/ I 1

100820275 23/11 / 10 110224307 27/04/ 11 110233075 27/04/11

90762633 02/12/10 110022779 27/04/ 11 110225209 03/05/11

110169737 24/03 / 11 110228189 27/04/ 11 110225377 03/05/11

110218321 07/04/11 110232202 27/04/ 11 110213579 23/05/11

ESC RIME E .:..: AS PUBLICAS

01- Escriva - Patricia Maria Viegas

02- Escrevente Judiciario - Dulce Divina Borges Rodrigues

03- Servidor Cedido - Michael Tony Dourado Padilha
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Segundo os servidores da escrivania, ha necessidade de mais urn servidor e urn c` 1

porque alem de 1.676 processos fisicos, tern ainda os processos do projudi, alimentar os sis
cnj, sinic, etc

A par disso, relatou a Sra. Escriva que a Escrevente e impedida de atuar nos processos da
fazendas publicas porque e irma do procurador do municipio.

Ultima audiencia designada: 31.01.2012

DOS LIVROS

Livro de conclusao : E utilizado o sistema de folhas soltas.

Livro de Carga ao Advogado : E utilizado o sistema de folhas soltas. Na pasta havia 03 folhas de
cargas realizadas no dia 10.05.2012 que nao foram fixadas.

Livro de Carga ao Ministerio Publico : E utilizado o sistema de folhas soltas.

Livro de Registro de Armas , de Objeto e Valores : Possui termo de abertura e folhas numeradas e
rubricadas. Consta como ultimo lancamento o de n° 166, relativo ao processo n° 201101634760, do
acusado Osvalmi Batista da Silva. Nao consta a data de escrituracao. Atualmente o controle e
exercido a partir do controle do CNJ, de bens apreendidos, mediante a impressao e arquivo em pasta.

Livro de Alistamento e revisao dos Jurados : As folhas estao numeradas, porem nao estao
rubricadas. Escrituracao regular.

Livro de Sorteio de Jurados e atas de sessao do juri : Nao tem sido utilizado.

Livro de Registro de Termo de Audiencia : Nao tem sido utilizado.

Livro de Remessa para o Tribunal : 0 termo de abertura nao contem assinatura. As folhas estao
numeradas e rubricadas. A escrituracao esta regular.

Livro de Audiencia Admonit6ria : Nao tern sido utilizado.

Livro de Selos: Termo de abertura sem assinatura. Folhas numeradas e nao rubricadas. Escrituracao
regular.

DOS PROCESSOS

A escrivania possui o total de 1.676 (mil e seiscentos e setenta e seis) processos, sendo 566
(quinhentos e sessenta e seis) criminais, 1110 (mil e cento e dez) civeis (fazendas publicas).

DAS JUNTADAS

Encontramos 71 (setenta e um) documentos (peticoes, oficios, carta precatoria, etc)
aguardando juntada, alguns datados do ano de 2006, 2008, 2009, sendo que os processos estao fora
da Escrivania. Entretanto, convem registrar que a denuncia do Ministerio Publico em desfavor de
Roberto Antonio Pereira Gil, datado de 02.12.2011 e o Oficio n° 106/2011, da Delegacia de Policia
local remetendo ao judiciario o cadastro de antecedentes do acusado Marcio Hilario da Silva.
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5 OS PROCESSOS AGUARDANDO CONCLUSAO

Apuramos que ha 50 processos em cartorio, cujos os andamentos consta como remetidos a
conclusao. Relacionamos abaixo os mais antigos:

Processo

201200078750

Desde

27/01/12

Processo Desde

201101820424 08/02/12

201200209472 27/01/12 201200545782 15/02/12

201200076189 27/01/12 201200662940 24/02/12

201101728250 01/02/12

Ainda:

Processo

200601738246

200501732505

Consta que o processo foi remetido a conclusao em 08.05.2012, sendo que o processo
ainda se encontra em cartorio. A ultima folha dos autos refere-se a officio recebidos da
Comarca de Anapolis, o qual nao foi aposto o termo de juntada.

O processo foi remetido pela Justica Federal a Comarca de Abadiania em 26.10.2011.
No SPG consta que o mesmo esta concluso desde 21.11.2011.

AGUARDANDO PROVIDENCIASDA ESCRIVANIA:

Expedir oficios:

Apuramos 11 (onze) processos aguardando esta providencia, ao compulsa-los verificamos as
seguintes ocorrencias:

199902278249

201102701313

201100942666

Situacao

O processo foi encontrado no localizador "expedir oficio", entretanto, o despacho
datado de 14.01.12 determina a expedidao de mandado de prisao.

No despacho de fls. 32, datado de 20.07.2011 , foi recebida a denuncia e determinou a
citacao do acusado bem como, expedidao de oficios requeridos pelo MP. 0 mandado de
citarao foi expedido , cumprido e juntado aos autos em 02 .08.2011 , sendo que ate a
presente data nao foram expedidos os oficios.

No despacho de fls. "48" (nao foi numerada), datado de 25.11.2011, foi recebida a
dens ncia e determinou a juntada de folha de antecedentes criminais e apos, nova vista
ao Ministerio Publico para averiguar a possibilidade de suspensao condicional do
processo. As informaroes de antecedentes criminais esta datado de 03.02.2012 e nao

consta vista ao MP.
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Expedir mandado:

W FIS------
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Situacao

Consta mandado de prisao expedido em 17.01.12 na contracapa, sem assinatura da
201103774438

Juiza.

201103774225 Idem anterior

201103692911 Consta mandado de prisao expedido em 01.09.11 e devidamente assinado na contracapa

O Ministerio Publico apresentou denrincia pela pratica de furto qualificado em desfavor
dos acusados Helder Fernandes Brasileiro e Elzo Gonsalves Rodrigues bem como,
requereu a juntada de certidao de antecedentes criminais dos mesmos, cuja peticao foi
protocolizada em 03.11.2010. No despacho de fls. 69, datado de 28.01.2011, o Dr.
Leonardo Fleury Curado Dias, Juiz de Direito, recebeu a acusacao e deferiu o pedido do
parquet . As informacoes criminais foram juntadas entretanto, ao expedir o mandado de
citacao, a serventia erroneamente o fez apenas com relacao ao denunciado Helder
Fernandes Brasileiro, que apresentou defesa previa, juntada em 04.03.2011. As fls. 87

200901783468
consta um despacho da lavra da Dra. Rosangela Rodrigues Santos, datado de
05.12.2011, no qual relata que recebeu o processo em 25.10.2011 (nao consta carimbo
ou termo de conclusao), determinou a correcao da infracao penal no sistema e na capa
dos autos bern como, o retorno dos autos "A escrivania para que cumpra inteiramente o
despacho inicial, proferido ha mais de 10 meses". (sic) A serventia juntou nova
informacoes criminais do acusado Helder e fez nova conclusao em 18.02.12. Em
20.03.12, a ilustre Juiza despachou: "Restituo MAIS UMA VEZ os autos a escrivania
para que cumpra INTEGRALMENTE o despacho inicial proferido ha 01 ano e 02
meses ." (sic) Recebido em cartorio em 29.03.12, o processo se encontra aguardando
providencias da escrivania.

Em 25.01.2011, o Ministerio Publico requer a prisao do sentenciado. As fls. (nao
numerada) consta o despacho da lavra da Dra. Rosangela Rodrigues dos Santos, datado

201100152100 de 05.12.2011, no qual relata ter recebidos os autos em 25.10.2011 e determina a
expedicao de mandado de recaptura. 0 processo aguarda providencia da escrivania
desde entAo.

200903001327 Consta na contracapa mandado de prisao datado de 17.01.2012, sem assinatura.

Expedir guia de execucao penal:

201000945590

201001529108

200806054039

200804021931

Em 19.04.2011 foi determinada a expedicao de guia de execucao penal, encarninhando a
Comarca de Anapolis. Erroneamente, a serventia deu baixa no processo e o redistribuiu
e em seguida, remeteu o processo para aquela comarca. A MM. Juiza determinou o
retorno dos autos. Processo aguarda a expedicao da guia.

A sentenca transitou em julgado em fevereiro/2012.

A sentenra transitou em julgado em novembro/201 1.

A sentenca transitou em julgado em abril/2012.
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Expedir edital:

Processo Situarao

O rocesso a uarda a ex edi ao de dit l d i ti a d t i ip g p c e a e n mac o a sen enca Clue ext ngu u a^nn5m^n1 ?sn ^
pumbilidade do agente desde 13.12.2011.

201105035918

DOS PROCESSOS COM RFU PRESO:

Preso mputacao

Recebida a denuncia e citados os

201200669716
Wellington Estevao de Matos, Art. 155, § 4°, inciso reus. 0 processo aguarda decurso de

Ricardo Costa da Silva. IV, CP prazo para os reus apresentarem
defesa preliminar.

201200932859
Querlison Soares Castro Art. 121, §2°, inc. II Carga ao Ministerio Publico desde

201201674446 e IV, do CP 10.05.12

Jorge Alexandre Vieira Silva, Art. 155, § 40,
I e IV e art

0 processo aguarda a expedi9ao de

201201292926
Carlos Alberto Galdino
B Filhd

.
157,, § 2°, incisos I e

mandado de intimacao da audiencia
ernar o o,

II c/c art. 69, todos
de instrucao e julgamento designada

Rodrigo Ferreira Carvalho. do CP pars o dia 20.06.12, 10hs.

0 processo aguarda providencia da
escrivania no sentido de proceder a

Art. 155, caput e art. intimacao do defensor nomeado para

201200966788 Maicon Leal de Oliveira 155, caput c/c art. apresentar defesa preliminar bern
14, inc. II, todos do como,juntar certidao de antecedentes
CP criminais do acusado. A audiencia de

instrucao e julgamento foi designada
para o dia 05.06.12., l Ohs

Adriano Rosa Lopes, Art. 121, § 2°, inc. I,

201104201075
Giovani Ribeiro da Silva, III e IV, do CP e Art.

121, § 2°, inc. III e Processo concluso para receber

Weber da Costa Santos (preso IV, do CP c/c art. 29,
recurso em sentido estrito

em alexania). § 1° do CP.

Presa em face de mandado de prisAo
expedido pela circunscricao de

Emanuela Gomes da Silva Brasilia/DF, cujo juizo ja foi
notificado da captura. Aguarda
recambiamento
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No despacho de fls. (nao numerada), datado de 10.02.2012, foi determinado a citacao
do acusado por meio de edital alem do desentranhamento de algumas pecas. Os autos
foram recebidos em carterio em 14.02.12 e nada foi feito.



DA EXECU(AO PENAL:

A escrivania vem cumprindo o disposto na Resolucao 113 do CNJ (separadoo dos
procedimentos pela cor da capa) somente nos processos novos.

Na comarca possui duas servidoras capacitadas para o EXECPEN , a escriva e a contadora,
sendo que ainda nao foram cadastrados todos os processos no sistema . Segundo a Sra. Escriva
somente ela tem feito o cadastramento, entretanto, tem tido alguns afastamento por problemas de
saiude e ainda , nao obstante fazer os calculos pelo EXECPEN , tem elaborar outro seguindo
orientacoes da MM . Juiza , ou seja, em cada processo elabora dois calculos distintos.

Os processo estao separados por tipo de regime no cumprimento da pena, e no que pertine as
providencias da escrivania sao mantidos junto aos demais feitos criminais.

Observacoes:

Nao ha armas em cartorios e nem acauteladas. As armas apos registradas sao encaminhadas a
Policia Militar e corn o transito em julgado da sentenca condenatoria, sao remetidas ao Exercito para
destruicao.

Ha dois presos de outras comarcas:

• Emanuela Gomes da Silva - Aguarda providencias do juizo da circunscricao de Brasilia/DF
quanto ao seu recambiamento;

• Romulo Pavelkonski - Preso da comarca de Alexania, removido provisoriamente por
questao de seguranca (cadeia foi interditada apos fuga em massa de preso - informacao nao
oficial)

A escrivania possui cerca de 35 (trinta e cinco) mandados de prisao em aberto e nenhum se
refere a foragido que possa ser encontrado fora do pals. Os mandados sao encaminhados para
Delegacia de Capturas, Delegacia Regional de Anapolis e Delegacia local.

A cadeia local e inspecionada todo mes pela MM. Juiza, acompanhada pela representante do
Ministerio Publico.

As multas oriundas de transacao penal sao destinadas na sua maioria ao Conselho da
Comunidade e as demais, nao tem tido ocorrencias.

Os atos ordinatorios tern sido cumpridos parcialmente, posto que os servidores possuem
muitas duvidas a respeito.

Na comarca possui uma pessoa que se encontra sob o sistema de protecao a vitima e
testemunhas, cujo procedimento legal tem sido observado.

Nao ha numerarios apreendidos em cart6rio.

L
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DAS FAZENDAS PUBLICAS:

Processos aguardando conclusao : 71 (setenta e urn)

Processo Data Situacao Processual

Nao consta carimbo ou termo de conclusao. Na contracapa ha impressao da tela
200900093468 09/03/12 de encaminhamento de processo do SPG, na qual consta que os autos foram

encaminhados a MM. Juiza em 09.03.12, mas continua em cartorio.

201103612799 24/08/11
0 processo foi protocolado em 24.08.11 e nao consta nos autos conclusao ou
mesmo algum despacho inicial ate a presente data

200704280293 07/02/12
Foi juntada uma peticao interlocutoria pelo Estado de Goias, em 07.02.12. 0
processo aguarda conclusao desde entao.

Processos aguardando providencias da escrivania:

Verificamos que ha 40 (quarenta) nesta fase, sendo para:

Expedir Officio:

Processo Situacao Processual

O Sr. Oficial de Justica devolveu o mandado em 04.07.2011 por falta de pagamento das
200900234223 guias de locomocao. 0 processo aguarda expedir officio a Uniao para o devido recolhimento

desde entao.

O processo foi encontrado no escaninho de "expedir officio", entretanto, o pedido do
200705199695 procurador do municipio e a expedirao do mandado de registro da penhora, cujo

requerimento foi formulado em 02.12.2011 e ate a presente data nao foi atendido.

No despacho de fls. 31, datado de 13.07.2011, foi determinado a expedicao de officio ao
200402701067 THE solicitando o endereco atualizado da exequente, sendo que ate a presente data nao foi

cumprido a determinacao.

Expedir edital:

Processo

200502761444

Situacao Processual

No despacho de fls. (nao numerada), datado de 24.02.2012, foi determinado a expedicao de
edital de intimacao entre outras providencias. Ate a presente data o documento nao foi
expedido.

Observacoes:

Em recente reuniao entre a Magistrada e representantes do Municipio foi feita urna tratativa
no sentido de promover a realizagdo de um mutirao, visando a finalizacdo de processos de execucao
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fiscal protocolizados ate 31.12.2007. 0 evento se dara, provavelmente, no inicio do mes-A,;e agosfo
vindouro. Para tanto, foi realizada carga de aproximadamente 200 (duzentos) processes q,-
Municipio para as providencias de mister (notificagdo do contribuinte, atualizacao do debito, etc): ''^

Outra situardo sui generis consiste no fate da Escriva ter sido casada com o Procurador do
Municipio e a Escrevente ser sobrinha do mesmo. Inicialmente, todo o acervo das fazendas publicas
foi transferido pela MM. Juiza para outro ambiente sob os cuidados de outros servidores. E,
recentemente, os feitos retornaram a serventia, cujo motivo a Sra. Escriva acredita ser em face de seu
divorcio, entretanto, sobreveio a greve dos servidores, ferias da servidora, licengas por motivo de
saude bern Como, a disponibilidade da servidora para participar do "Programa Atualizar" da
Corregedoria-Geral da Justica, nao foi possivel organizar devidamente os ditos processos.

A par disto, persiste a suspeicao da escrevente e ainda, a MM. Juiza proibe que servidor
municipal cedido ao judiciario de executar tarefas que nao sejam relacionadas as aroes de execugdo
fiscal.

Observacoes gerais:

Os fatos narrados pelo Sr. Sub-coordenador do Programa Atualizar Jorge Eremita foi
confirmado pelo levantamentos correicionais, conforme os exemplos abaixo:

Natureza Data Fase

201000261136 Acao penal Crime e Fazendas
publicas 110/05/12 I Ag. Providencia da Escrivania

201001936633 Acao penal Crime e Fazendas
Publicas 15/05/12 Remetido ao Distribuidor

para Baixa

200202663234 Precatoria Crime e Fazendas
Publicas

30/05/11 Ag. Providencia da Escrivania

201101555933
Agravo em
Execucao

Crime e Fazendas
Publicas 25/08/11 Ag. Providencia da Escrivania

200806054039 Acao Penal
Crime e Fazendas
Publicas

18/12/11 Ag. Providencia da Escrivania

Local

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

2x

Quanto ao cancelamento da movimentacao de processo, tambem foi verificado a ocorrencia
na comarca, a exemplo, o historico do processo n° 2010017766393, que segue parcialmente
transcrito:

Data ! Hora

18/04/11 14:19 Autos conclusos/Para decisao

Eventos Matricula j

5053617
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Movimentacao Cancelada

Movimentacao anterior ao Cancelamento
27/09/11 13:32 5008875

Comarca: Abadiania

Serventia: Crime e Fazendas Pdblicas (Juiz-1)

ESCRIVANIA DE FAMILIA E SUCESSOES, INFANCIA E JUVENTUDE E 10 CIVEL

Esta escrivania conta, atualmente, com duas servidoras efetivas e uma estagiaria. Sendo que
a Escriva esta de licenca medica desde 01 de Margo de 2012.Vale ressaltar que a unica escrevente da
serventia esta acumulando tres funcoes, isto e, escrevente, escriva, e auxiliar de audiencias.

A serventia esta composta das seguintes funcionarias:

01- Fabiana Gonzaga Borges Ribeiro - Escriva

02- Fernanda Arantes Borges - Escrevente Judiciario I(atualmente escriva substituta)

03- Talita Ferreira Mendes da Rocha- Estagiaria

DOS LIVROS

Nos termos do Art. 45, Consolidacao dos Atos Normativos, a Serventia cumpre o estatuido na
Consolidacao e utiliza alguns dos livros obrigatorios. Os termos nao sao arquivados em pasta AZ, de
folhas soltas.

Observou-se que os livros nao possuem termo de abertura e de encerramento, as folhas
numeradas e que os mesmos nao sao encadernados ao completar 200 folhas.

Anote-se que os termos referentes as audiencias realizadas, nao estao acondicionados em
pasta propria, tendo sido determinada a imediata correcao da irregularidade.

As cargas ainda nao baixadas, dentre outras mais recentes, datam de:

PROCESSOS COM CARGA AO ADVOGADO FORA DO PRAZO

PROCESSO NOME DO ADVOGADO DATA DA CARGA

200102078437 Ronivan Peixoto de Morais Junior 26/04/11

200402554587 Luiz Alberto Almeida 09/09/11

201103671337 Daodelino Candido Dutra 17/02/12

201001731292 Lucio Gomes de Jesus 23/02/12

201200423733 Daodelino Candido Dutra 27/02/12

201200257736 Bruno Mariano de Sousa 11/04/12

201102912322 Brenda Altiva Monnerat de Azevedo Lima 17/04/12

200601509360 Ronivan Peixoto de Morais Junior 24/04/12

201101830225 Wilmar Gomes Arantes 24/04/12

201104520197 Ronivan Peixoto de Morais Junior 26/04/12
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( Fis. SZQ

Observamos que o Processo n° 201001769788 e n° 201104755712 , esta com arga
Curador (Bruno Henrique Alves Boaventura) desde 02 /04/2012.

O livro de carga ao Ministerio Publico e de folhas soltas, sendo verificado que apesar dos
processos serem devolvidos e ate alguns ja terem sido arquivados,nao consta a baixa do processo no
livro de carga.

Nao existe livro de controle de audiencias e de remessa ao Tribunal.

Detectamos que esta serventia utiliza o Provimento 05/10, portanto ressaltamos a
importancia delta pratica para o fim de evitar conclusoes desnecessarias.

DOS PROCESSOS

Conforme Relatorio Inventario dos Processos junto ao SPG - Busca Avancada atraves do
Sistema Controle da Corregedoria Geral da Justica do Estado de Goias, quando do inicio da
correicao, tramitavam 713 (setecentos e treze) processos em 14/05/12.

Aguardando Providencia da Escrivania: 67 processos

Os diversos processos na fase aguardando providencia da escrivania , detectamos atraves
do Programa Controle, juntamente com a analise fisica dos mesmos a existencia de alguns processos
com prazo extrapolado. A exemplo, citamos os mais antigos:

ROTOCOLO NATUREZA

201104686257 Usucapiao Processo despachado em 10/01/2012 para intimar autor e desde
entao aguarda providencia da escrivania

200800768854 Usucapiao Ultimo despacho em 07/09/2011, esta para expedir cartas, edital e
vista ao MP

200202644728 ExecuFao Despacho em 11/01/2012 para expedir minuta para penhorar bens
pelo sistema do BACEN

200501346451 Usucapiao Devolvido pelo Tribunal de Justica de Goias em 23/01/2012 para
intimar partes do inteiro teor da decisao.

Processos encaminhado em 16/08/2011 para expedir guia de custas
200903387330 Alimentos finais. Nao houve intimacao para recolher as custas. Despacho em

14/02/12 para intimar que a parte requerida recolha as custas.

Intimacao do interessado em 13/07/2011 para no prazo de 05 dias

201101032230 Negatoria informar o endereco da requerida. Petigao protocolada em
Paternidade 13/12/2011 informando o atual endereco. Ate a presente data nao

houve cumprimento.

Intimacao para o MP manifestar em 27/01/11, a manifestacao foi

201001483175 Execugao Pensao juntada em 02/02/2011, pugnando pela citagao por edital. Autos cls
em 13/06/2011 (de acordo SPG). Despacho proferido em 24/12/12,
porem recebidos pela escrivania em 29/12/2012.
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201200048029 Apuracao
4 ,

Processo esta em face initial aguardando providencia da Icnv
Infracional a ser concluso para apreciar parecer do MP datado de 11 01 1-. .

201001310831 Apuracao Despacho de 12/01/12 para intimar represente legal comprovar a
Infracional matricula escolar em 05 dias.

200600504004 Notificagao Peticao juntada em 18/11/11 requerendo a expedicao de carta
precatoria.

Autuados e conclusos em 28/11/11,foi recebidos para cls em

Execu^ao de 16/01/12 de acordo com SPG. Despacho inicial em 12/01/12. 0
201104730744

Alimentos mesmo observou-se nos autos n°s 201104730396 e 201104733204.
deste modo, constatamos que a alimentacao do SPG e realizada no
momento da devolugao dos autos a serventia.

A escriva praticou o ato ordinatorio intimando a parte autora a
manifestar sobre laudo em 06/09/11. A autora ratificou o teor do

201001493758 Interdigao laudo em 13/09/11. Em 13/09/11 os autos foram cls de acordo com
SPG. Somente em 20/03/12 os autos foram recebidos, na referida
data foi proferido um despacho advertindo a escriva pelo nao
cumprimento do provimento n° 05.

Aguardando Devoluyao de Mandados : 54 mandados

Anotamos os mais antigos:

DATA DO
AUTOS ENCAMINHAMENTO

DATA DO
i ENCAMINHAMENTO

201003214872 05/12/11 201102512499 21/06/11

201103523826 24/11/11 201101682412 21/06/11

201103523621 23/08/11 201101609804 10/05/11

201100640520 11/07/11 200903901697 13/04/11

200302743027 28/06/11 200800114439 23/02/11

200806014002 19/05/11

Aguardando Audiencia Designada : 41 processos

Observamos que os processos encontram-se corn o andamento de forma regular. E a pauta de
audiencias esta marcada ate novembro de 2012.

Aguardando Devolucao de Carta Precatoria : 14 processos

PROTOCOL() AcAO AGUARDANDO DESDE
201002497145 1 Apuracao de Ato Infracional 16/11/10
200801431675 Apuracao de Ato Infracional 04/05/11
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201103303508 E x de Pensao Alimenticia 02/12/11 ASS.
201101518981 Execucao de Pensao Alimenticia 19/12/11

Aguardando Decurso de Prazo : 52 processos

Encontramos processo aguardando decurso de prazo com mais de 100 dias n° 201100974843
(Despacho de 25/ 11/11 nomeando a inventariante para firmar compromisso no prazo de 5 dias e
apresentar as primeiras declaracoes no prazo de 20 dias); n° 200902622301 ( desde de 23/01/12).

Observacoes:

- Na escrivania nao possui prateleiras especificas pars os processos do Juizado da Infancia e
Juventude e os mesmos encontram-se misturados com os demais processos.

- Nao ha um controle da relacao dos nomes dos menores internados, havendo um prejuizo
processual.

- A escrevente alem de cuidar das rotinas da escrivania, a mesma auxilia as audiencias,
ocorrendo um acumulo de atividades.

- Constatamos que nao ha um controle das armas apreendidas em poder dos menores, por isso
orientamos a Escriva respondente que faca um controle dos objetos.

- Nao existe processo de adocao, e, na serventia encontramos seis processos aguardando
cumprimento de medida socioeducativa todos com andamento regular.

- Os documentos a serem juntados nos autos como: interlocutorias, ARs, mandados, Oficios,
dentre outros, encontram-se no prazo correto de juntada. Conferindo fisicamente as demais fases,
pudemos observar que estao com prazos regulares.

ESCRIVANIA 2° CIVEL

Oaft. 01-Titular: Clarindo Borges de Araujo Filho

02-Aline Pereira da Silva Maia (auxiliar de escrivania)

Estrutura fisica, possui espaco razoavel para acomodar os servidores e o acervo processual.
Consigne-se que a escrivania e privatizada.

DOS LIVROS

Nos termos do Art. 45, Consolidacao dos Atos Normativos, a Serventia nao cumpre o
estatuido na Consolidacao e utiliza alguns dos livros obrigatorios.

Verificou-se que o controle ainda e feito utilizando caderno de ata e que apresenta algumas
irregularidades, pois em urn mesmo livro encontra-se carga ao advogado e ao MP, orientamos a
auxiliar da escrivania para que regularize os livros.

Ha um registro de carga nao baixada desde 06/02/12, processo n° 201000333447-Arresto -
Dr. Alcimar Jose de Carvalho - OAB/GO n° 10.240.
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Possui o Livro de Remessa ao Tribunal e mesmo encontra-se re lgu ar.
0 livro de Termo de Audiencia (folhas soltas) o ultimo controle foi em 27 /04/2010.

DOS PROCESSOS

Conforme Relatorio Inventario dos Processor junto ao SPG - Busca Avancada atraves do
Sistema Controle da Corregedoria Geral da Justica do Estado de Goias, a escrivania conta corn o
acervo de 194 (cento e noventa e quatro) processor em tramite, contabilizados ate o dia 14/05/12.

Aguardando Devoluyao de Mandados: 13 grocessos

Relacionamos os mais antigos:

Autos n°

201101520145 Penhora e Avaliacao 18/04/11

201200509727 Citacao e intimacao 20/04/12
201100626071 Intimacao 14/03/12
200904361998 Penhora,Intimagao, Avaliacao 09/05/11
201200397643 Citacao e execucao 03/04/12
201200014701 Citagao e execucao 03/04/12
201105025092 Citacao e execucao 03/04/12
201200092079 Citacao 03/04/12
201200054460 Citacao 03/04/12
201101902005 Avaliagao (desp.de 08/12/10) 08/03/12
201003202165 Citacao 29/03/12

A2uardando Devoluyao de Ar:

- 200900751317 - 0 processo foi concluso em 27/12/2011, proferido o Despacho em 09/04/2012,
mar compulsando os autos verificamos que o processo foi recebido fisicamente no gabinete e
devolvido a Escrivania em 23/04/2012, deste modo, constatamos que a alimentacao do SPG e
realizada no momento da devolucao dos autos a serventia, estando paralisado o feito por mais de 100
digs. 0 despacho foi cumprido em 14/05/2012 (expedicao de AR).

- 200901325273 - concluso em 05/11/2010, recebidos no gabinete em 13/12/11 e devolvido na
mesma data (SPG) o despacho e datado em 08/12/11, deste modo, constatamos tambem que a
alimentacao do SPG e realizada no momento da devolucao dos autos a serventia, estando paralisado
o feito por mais de 1 ano.

Aguardando Devolugao Carta Precatoria:

- 200802475897 - Despacho datado de 20/03/2012, para desentranhar Carta precatoria.

Aguardando Decurso de Prazo : 13 processor todos com andamento regular.
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Autos Conclusos: 14 processos os mais antigos sao:

Processo Data Processo

201104674356 08/11/11 201101583597 09/04/12

201004052779 2811/11 200904863888 20/04/12

201000249772 06/12/11 201104516270 02/05/12

201100129892 26/12/11 201200397449 12/05/12

201200047146 11/01/12 201104735819 02/05/12

201104221840 13/01/12 201201583467 09/05/12

201100237377 27/03/12 201201590455 09/05/12

As demais fases estao corn o andamento regular.

JUIZADO ESPECIAL CIVEL

Embora nao criado por lei, os processos em tramite nos Juizados foram separados para
melhor organizacao por se tratar de procedimento diferenciado da Justica Comum.

Este "Juizado" conta corn tres funcionarios, 2 escreventes e um funcionario cedido pela
Prefeitura:
O1-Escrevente Judiciario: Tamara Caroline Mascarenhas Santana Lima

02-Escrevente Judiciario: Leandro Luiz de Almeida

03-Andre Luiz Araujo Almeida- Funcionario cedido pela Prefeitura

Observagoes•

Segundo consta no SPG, nesta data de 14/05/05, em tramite nesta serventia sao 78 processos
fisicos e, segundo relatorio do Projudi, sao na totalidade de 785 processos.

DOS LIVROS:

Analisando os livros ainda exigidos pela CAN, art. 37, a Secretaria nao cumpre o estatuido na
Consolidacao e utiliza alguns livros obrigatorios de forma irregular.

Observou-se que o controle e realizado tanto em folhas quanto em caderno de ata e que
apresenta algumas irregularidades , pois em urn mesmo livro (ata) encontra-se carga ao advogado e
ao MP, e de folhas soltas nao tem controle baixas. Orientamos aos servidores para que regularize os
livros de forma correta.
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PROCESSOS COM CARGA AO ADVOGADO E MP NAO BAIXADAS

200904603495 Bruno Boa Ventura OAB/GO 32.518 09/04/12

201001932590 Ronivan Peixoto de Morais Jr. OAB/GO 17.752 11/08/10

200600421672 Fabiano Lima 22/07/10

200901779797 Carlos Eduardo Pereira Costa - OAB/GO.22817 28/03/12

200700081644 Dra.Cristiane Marques de Souza - MP 22/06/11

200003360738 Dra. Beatriz Vieira de Carvalho- MP 25/01/12

DOS PROCESSOS FISICOS:

Verificando fisicamente todas as fases processuais, detectamos que 17
processos conclusos remetidos, mas que permanecem na serventia, anotamos:

Tgg-

08/05/12.Consta as fls. (nao numeradas),que o processo havia sido concluso em 23/04/12 e
201001701717 despachado em 25/04/12, porem o ato nao foi firmado pela MM. Juiza. Nao ha termo de

recebimento na serventia.

Ha uma folha solta com termo de conclusao sem data e sem firmado,bem como despacho

200704339310 com data de 25/04/12 e sem assinatura da ilustre juiza. Nao consta recebimento na
serventia. Consta no SPG que os autos foram remetidos a conclusao em 24/11/11.

16/02/12. Ha uma folha solta, com termo de conclusao datado em 16/02/12 devidamente

200804130447 assinado e despacho datado em 25/04/12 sem a firma da nobre magistrada. NAo ha termo de
recebimento na escrivania.

23/04/12. Ha uma folha solta, com termo de conclusao datado em 23/04/12 devidamente

200402544239 assinado e despacho datado em 24/04/12 sem a firma da nobre magistrada. Nao ha termo de
recebimento na escrivania.

Consta nos autos uma decisao prolatada em 03/05/12 contendo tres laudas, que nao foi
200502401600 firmada pela MM. juiza e nem anexada.

200703811481 Termo de conclusao sem data

Termo de conclusao sem data, sendo que o ultimo ato fere-se a juntada de peticao
200702961200 interlocutoria com data de 02/08/11.

Termo de conclusao sem data. As fls. anterior foi juntada copia de intimaedo datado

200601913501 20/07/11, e data de entrega do AR(CARIMBO DO CORREIOS),28/07/11.Processo
paralisado desde entao.

Peticao juntada em 02/02/12 para apreciacao. 0 termo de conclusao nao encontra-se
200603982187 assinado pela escrevente.

Aguardando Devolucao de Mandado:

Nesta fase encontramos o total de 28 (vinte e oito) processos, sendo que os com data mais
antiga foram enumerados abaixo:
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O mandado de penhora e avaliagao expedido em 05.05.11 e, nao consta a data de
200903832195 encaminhamento a Central de Mandados.

Carta precatoria encaminhada em 28.08.2010. Despacho determinando a expedicao do
201003403055 mandado de penhora e avaliacao em 05.10.10. Mandado expedido em 28.05.11 e ate a

presente data nao houve devolucao.

Despacho em 12.05.11 determinando a expedicao do mandado de penhora e avaliacao.
200801330100 Mandado expedido so em 21.03.12, ou seja 01 ano apos.

0 mandado de penhora e avaliacao foi expedido em 05.11.11 e ate a presente data nao foi
200501152827

devolvido a serventia.

0 mandado de penhora e avaliacao foi expedido em 27.10.11 e ate a presente data nao foi
200604077216

devolvido a serventia.

0 mandado de penhora e avaliacao foi expedido em 16.05.11 e ate a presente data nao foi
200700512076

devolvido a serventia.

0 mandado de busca e apreensAo e remocao de bens penhorados foi expedido em 10.08.11
200702940598

e ate a presente data nao foi devolvido.

DOS PROCESSOS DO PROJUDI:

Analisando o Projudi, verificamos que duas pendencias mais de 30 dial, quais sejam:

Aguardando providencia da escrivania: 7091726.24 (22/33/12), 7185669.95 (30/03/12).

Conclusos ao Juiz: 137 processos

N° Processo Data Recebimento No Processo H Data Recebimento
7013976.77 03/02/11 7087337.93 06/05/11

7004395.38 09/02/11 7075211.45 09/05/11

7013779.25 09/03/11 7111132.31 10/05/11

5057920.66 15/03/11 7024557.54 08/06/11

7003482.56 23/03/11 7120241.69 09/06/11

7012045.39 30/03/11 7005922.25 21/06/11

7016047.52 13/04/11 7070493.5 29/06/11

7086361.86 03/05/11

Observacoes : - Os documentos a serem juntados nos autos como: interlocutorias, ARs, mandados,
Oficios, dentre outros, encontram-se no prazo correto de juntada. Conferindo fisicamente as demais
fases, pudemos observar que estao com prazos regulates

GABINETE DAJUIZA ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS

Servidores lotados no Gabinete:

01- Danilo Pedro Machado Arantes - Assistente do Juiz
02-Fabricio Yuri Borges - Assistente Administrativo
03- Adriane Dias de Pio Aralajo - Escrevente Judiciario I
04- Douglas Pereira da Costa - Escrevente Judiciario I
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Os escreventes Tamara Caroline Mascarenhas Santana Lima e Leandro Luiz
tambem auxiliam no gabinete do juiz.
Observacoes:

No que concerne aos processor conclusos no foi possivel mensurar o quantitativo tendo
vista que a par de alguns estarem na casa da magistrada, nem todos os processos encontrados no
gabinete foram remetidos/recebidos no SPG.

Da analise dos autos constatamos que haviam 87 conclusos ha mais de 100 (cem) dias.
Grande parte dos processos versam sobre execucoes fiscais, no qual a maioria dos prosseguimentos
dependem de despachos meramente ordinatorios.

Anotamos abaixo al guns pendentes:

Ha uma folha solta no final do processo com carimbo de conclusao datado de
200805126826 26/11/10 06.03.12. 0 ato anterior refere-se a uma juntada de peticao interlocutoria

25.11.10.
Ha uma folha solta no final do processo com carimbo de conclusao datado de

200805267454 26/11/10 06.03.12. 0 ato anterior refere-se a uma juntada de peticao interlocutoria
25.11.10.
Ha uma folha solta no final do processo com carimbo de conclusao datado de

200501734940 29/11/10 06.03.12. 0 ato anterior refere-se a uma certidao de ausencia de manifestacao
do exe uente, datada de 15.10.08.
Ha uma folha solta no final do processo coin carimbo de conclusao datado de

200501697181 21/11/11 06.03.12. 0 ato anterior refere-se a uma peticao interlocutoria juntada em
21.11.11.
Consta do relatorio de processos conclusos a data de 29.11.11, sendo que ha
uma folha solta no final do processo com carimbo de conclusao datado de

200600566760 29/11/11 06.03.12. 0 ato anterior refere-se a uma certidao de ausencia de manifestacao
do exe uente, datada de 23.07.08.
Consta uma peticao interlocutoria juntada em 05.07.11, na qual o peticionante

200502714306 10/01/12 re uer a celeridade processual e correta a lica ao da lei.
200802712996 01/02/12 Termo de conclusAo em branco.

Relac )nados a seauir os processos conclusos por ordem de data.

=

201001623996 08/11 /10 200900091970

,^' BLS Protocolo

25/08/11 201103727804

CLS Protocolo

07/12/ 11 201001561664

CLS

13/01/12

201002506993 10/11/10 201001051356 30/08/11 200003371837 09/12/11 201104221840 13/01/12

200902592186 07/06/ 11 200900575845 06/09/ 11 200904794975 09/12/ 11 200704149189 16/01/12

200900922154 13/06/11 201102750314 06/09/ 11 201001251754 09/12/ 11 9601215719 17/01/12

201002761535 13/06/ 11 201002718885 19/10/ 11 200603334835 13/12/11 201200079293 17/01/12

200804804057 15/06/ 11 200702245270 25/10/ 11 201103338816 13/12/11 201000554338 18/01/12

200804804243 15/06/ 11 200603532432 10/11 / 11 200702110900 14/12/ 11 200704200958 30/01/12

200804804430 15/06/11 200501732505 21/11/11 200800418268 16/12/11 201200077681 30/01/12

200902339596 29/06/ 11 200704359310 24/11/11 201004125091 20/12/11 200903857230 31/01/12

201100753537 29/06/ 11 200501638045 28/11 / 11 200402543607 10/01/12 201105122098 31/01/12

201100819392 29/06/ 11 201004052779 28/11/11 200602643869 10/01/12 201200076189 31/01/12

200803784559 06/07/ 11 201004503134 28/11/11 200603621605 10/01/12 201200078750 31/01/12

i
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201002525220 28/07/11 201104674356 28/11/11 200802814055 10/01/12 201200209472 3(01/12

200603079258 02/08/11 200600838670 30/11/11 200903338844 10/01/12 200603982187 01/02/12

201002447172 02/08/11 200803472492 30/11/11 201000433379 10/01/12 201002325980 01/02/12

200702661060 03/08/11 201001737002 01/12/11 201003968591 10/01/12 201101820424 01/02/12

201100920751 05/08/11 200703697743 06/12/11 201104519733 10/01/12 200700566834 02/02/12

200601913501 08/08/11 201000249772 06/12/11 201104774245 10/01/12 201101615278 03/02/12

200601927910 24/08/11 201104688829 06/12/11 200804838733 11/01/12 201001309663 06/02/12

200705088981 25/08/11 201104690319 06/12/11 201200047146 11/01/12 201004227994 06/02/12

Relagao dos processos conclusos nao constante no relatorio (SPG) mas encontrados no

gabinete:

Termo de conclusao em branco . Peticao de execuaao de sentenca juntada em
200603875658 nao consta 16.06.11.

O processo foi protocolizado em 08.06.09 , visando anular debito fiscal, sendo

200902354862 nao consta somente em 06.03 . 12 os autos foram conclusos . 0 termo de conclusao esta

aposto em folha solta na contracapa
O processo foi encontrado no Gabinete , sendo que na ultima folha , de n°26,
consta um despacho datado de 27.06.11 , no qual foi determinado a citacao da

200604302279 nao consta executada. Consta termo de recebimento na serventia em 28.07.11. NAO HA
MOTIVAcAO APARENTE PARA 0 PROCESSO TER RETORNADO
CONCLUSAO E NEM QUALQUER ATO OU TERMO EXPLICATIVO.
Ha uma folha solta no final do processo com carimbo de conclusao datado de

200302730901 nao consta 06.03.12 . 0 ato anterior refere -se a uma certidao de ausencia de manifestacao
do exe uente, datada de 23 . 07.08.
Ha uma folha solta no final do processo com carimbo de conclusao datado de

200900499839 nao consta 06.03.12. 0 ato anterior refere-se a uma peticao interlocutoria juntada em
02.12.11.
Foi realizada a penhora e determinada a intimacao do executado para, querendo,
apresentar embargos , cujo despacho e datado de 09.06.2010. Em 11.08.10 foi
juntado o officio do banco depositario da quantia penhorada . Consta uma folha

9801895942 nao consta solta com carimbo de conclusao na data de 06.03.12. Destarte, a par de nao ter
sito cumprido o despacho do dia 09.06 . 10, os autos ficaram paralisados por

uase 02 anos.
Ha uma folha solta no final do processo com carimbo de conclusao datado de

200804871340 nao consta 06.03.12. 0 ato anterior refere -se a uma certidao a respeito da publicacao do
edital de cita ao, datada de 09.08.11
Consta autos certidao de que o prazo para pagamento do debito ou nomear
penhora transcorreu "in albis", datado de 04 . 06.10. Entretanto, compulsando o
caderno processual verifica -se que as fls. 20/21 ha uma guia de custas finais e

200705096941 nao consta certidao da Secretaria de Financas Municipal informando a quitacao do debito
por parte do Executado. Nao ha data de conclusao . Processo paralisado
a roximadamente 02 anos.
Ha uma peticao interlocutoria requerendo a expedicao do mandado de penhora
para a devida inscricao junto ao CRI, juntada em 02.08.11. Em uma folha solta,

200705052189 nao consta ha urn carimbo de conclusao corn data de 08.03.12 . A conclusao e desnecessaria
em virtude do provimento no 05/10 (atos ordinat6rios .

200402605602 nao consta Ha uma peticao interlocutoria requerendo a expedicao do mandado de penhora
para a devida inscricao junto ao CRI , juntada em 02.08.11 . Em uma folha solta,
ha um carimbo de conclusao com data de 08.03.12. A conclusao e desnecessaria
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em virtude do provimento n° 05/10 (atos ordinat6rios . -
Trata-se de embargos a execucao protocolizado 02.02.10 e remetidov- '
conclusao 03.12.10. Consta folha solta com carimbo datado de 06.03.12. No

201004292141 nao consta
SPG nAo consta cancelamento da conclusao anterior e que o processo foi
recebido no gabinete no dia 07.03.12. 0 feito aguarda DESPACHO INICIAL ha
mail de 02 anos. Na mesma situacao encontramos outros 14 (quatorze)
processos.

Consta uma peticao interlocut6ria protocolizada em 13.12.11, cuja juntada nao
201000029659 nao consta

foi reduzida a termo. NAo ha carimbo ou termo de conclusao.
O ultimo ato e uma juntada realizada em 29.03.11 de uma peticao interlocutoria.

8800045332 nao consta Carimbo de conclusao datado de 13.02.2012. (quase um 01 ano depois).
PROCESSO DE IDOSO
O ultimo ato e uma juntada realizada em 17.06.11 de uma peticao interlocut6ria.

200900922189 nao consta
Carimbo de conclusao datado de 06.03.2012. (09 meses de ois .
Foi certificado que a parte autora intimada nao manifestou sobre a certidao do
Sr. Oficial Justica na data de 30.05.11. Consta folha solta com carimbo de
conclusAo com data de 06.03.12. 0 andamento correto seria a pratica de ato

200904903480 nAo consta
ordinat6rio com a expedicao de carta de intimacao pessoal da parte autora, no
sentido de manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de
extin ao e nao a remessa dos autos a conclusAo.
Em 19.05.11 foi juntada uma peticao interlocut6ria, sendo que os autos foram

200901033957 nao consta
conclusos somente em 06.03.12 (carimbo em uma folha solta)
Trata-se de Impugnacao ao Valor da Causa protocolizada em 13.06.11. Nao

201102426444 nao consta consta carimbo ou termo de conclusao. Ate a presente data nao foi proferido o
DESPACHO INICIAL.
Peticao interlocutoria juntada em 29.11.10. Termo de concluso datado de

200903387446 nao consta
06.03.12 folha solta). Processo parado ha 01 ano e 04 meses.
Peticao interlocutoria juntada em 26.11.10. Termo de concluso datado de

200904681593 nao consta
06.03.12 folha solta). Processo parado ha 01 ano e 04 meses.
0 ultimo ato refere-se a uma manifestacao do ministerio publico no sentido de

200700751054 nao consta determinar algumas adequaroes na Cadeia Publica local, datada de 28.07.11.
Consta termo de concluso datado de 19.08.11 em folha solta.
A Excecao de Pre-Executividade foi juntada em 28.08.08. Ha uma folha solta

200601901104 nao consta com carimbo de conclusAo datado de 06.03.12. PROCESSO PARALISADO
HA QUAS 04 ANOS.
A Peticao Interlocut6ria com pedido de extincao parcial da lide foi juntada em

200601900981 nao consta 10.06.08. Ha uma folha solta com carimbo de conclusao datado de 06.03.12.
PROCESSO PARALISADO HA QUASE 04 ANOS.
A Excecao de Pre-Executividade foi juntada em 28.08.08. Ha uma folha solta

200502640981 nao consta com carimbo de conclusao datado de 06.03.12. PROCESSO PARALISADO
HA UASE 04 ANOS.
A peticao interlocut6ria com emenda a inicial foi juntada em 13.10.10. Ha uma

200705229852 nao consta
folha solta com carimbo de conclusao datado de 06.03.12. PROCESSO
PROTOCOLIZADO HA QUASE 02 ANOS E NAO POSSUI DESAPCHO
INICIAL.

200901781422 nAo consta Termo de conclusao em branco.

Protocolo
+.;^ iOi)

Cooclusao Protocolo Conclusiio
200603127627 1 06/12/11 200803647039 28/11/11
200802367601 23/11/11 201002039163 14/12/11
200302794454 26/08/11 200902816734 26/01/12
201001096260 26/08/11
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Alem dos processos acima mencionados foram analisados outros 78 (setenta e oto) que
estavarn corn o andamento regular.

Conclusoes Finais:

Por fim, verificamos que a Comarca tem alimentado o Sistema de Primeiro Grau - SPG sem
os devidos cuidados necessarios. 0 use do SPG e de suma importancia no desenvolvimento das
tarefas diarias da serventia e se trata de urn complexo de informacao sobre a atividade forense de
interesse nao so dos lidam cotidianamente corn o laboro jurisdicional, mas de toda sociedade.

Diante disso, o SPG e um banco de dados de primeira grandeza e goza de tutela
administrativa, penal e ate mesmo civel, requerendo de seus alimentadores uma rigorosa observancia
dos principios que regem a administracao publica, mormente o principio da eficiencia.

Certo e que o Sistema de Primeiro Grau - SPG consiste ern um banco de dados que aglutina
todas as informacoes concernentes ao acervo processual do Poder Judiciario Goiano, servindo de
meio de acompanhamento da tramitacao dos feitos pelos Advogados, Promotores e Partes bem
como, de expedicao de relatorios de interesse dos Magistrados e de Servidores e, principalmente, de
orientacao, fiscalizaedo e elaboracao do mapa estatistico por esta Corregedoria.

E dever do Magistrado cuidar "para que os servidores alimentem, com o maximo de atencao,
o Sistema de Primeiro Grau (SPG), eis que os dados dos mapas estatisticos sao gerados pelo proprio
SPG"'

Consubstanciado em relatorios do SPG, trimestralmente , este Orgao averigua a "situacao dos
processos com excesso de prazo para a pratica de ato de competencia do magistrado, a cargo da
escrivania , no cumprimento de mandado pelo oficial de Justica Avaliador Judiciario e, ainda, nas
cargas/vistas de processos aos Advogados , Ministerio Publico , perito e outros, a fim de possibilitar a
adocao de medidas destinadas ao aperfeicoamento de controle sobre o andamento processual,
visando evitar o excesso de prazo"2.

Finalizando, o manuseio do SPG merece mais atencao dos servidores bern como, uma
fiscalizacao efetiva por parte da Magistrada consoante o disposto na Consolidacao dos Atos
Normativos desta Corregedoria.

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

Que os cinco escreventes recem empossados lotados no Gabinete , pratica esta irregular de
acordo com Oficio Circular n° 053/2010 (anexo), sejam distribuidos nas respectivas serventias,pois
estas estao carentes de serventuarios.

Apesar da Magistrada justificar que esta fazendo um treinamento com os novos servidores,
esta alegacao nao e pertinente, conforme conversa informal com os ditos servidores, todos ja
trabalhavam no Forum antes da posse, no qual realizavarn diversas atividades, corn isso, constata-se
que estes ja possuern pratica forense. Portanto, compete ao Diretor do Foro promover a lotacao dos
escreventes nas serventias que estao necessitando dos seus servicos.

Em anexo segue fotocopia de alguns atos comprovando as irregularidades retro mencionadas.

1 Art. 135, da Consolidacao dos Atos Normativos
2 Art. 145-a, da Consolidagao dos Atos Normativos
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juizo.
Este e o relatorio e as sugestoes que repassamos a analise de Vossa Excelencia, salvo rhelhor

ASSESSSORIA CORREICIONAL JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, Goiania, aos vinte tres
do mes de maio do ano de dois mil e doze (23.05.2012).

.•.

Benilde Arruda Dutra
19a Assessora Correicional

elis Ribeiro
23a Assessora Correicional
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