
corregedoria
germ da justica
do estado de goias

Departamento de Orientacao e Correicao
da Coordenadoria de Fiscaliza +ao e Apoio As Comarcas

RELATORIO N° 51 / 2012
(Processo n° 3656250/ 2011)

Em cumprimento a determinacao da Excelentissima Senhora Corregedora-
Geral da Justita, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco , atraves do despacho n° 923/2011,
procedemos correicao virtual em todos os processos do PROJUDI em tramitacao do 19 Juizado
Especial Civel da Comarca de Goiania - GO.

Em observancia ao despacho supra me,,ncionado, o levantamento foi realizado
visando os processos em que foram expedidos alvaras de levantamento de quantias depositadas

em juizo em cumprimento de sentenca sem que constasse dos respectivos autos a decisao judicial
que assim determinasse.

Nesse diapasao, a Consolidacao dos Atos Normativos dispoe:

`Dos atos ordinat6rios praticados pelas escrivanias judiciais

An 328a. - 0 escnvao on outro servidor da serventia devidamente
autorizado devera praticar os atos cartorarios de impulso ofcial e de regularizacao do tramite
processual, que independam de despacho da autoridade judicial.

Art 328b. - Os ditos servidores devem de offcio:

XVIII- assmar todos os mandados, exceto os de prisao, despejo, busca e
apreensao, imissao, manutencao e reintegracao de posse, remoyfo de pessoas e coisas,
desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, alvaras, ordens de bloqueios on
desbloqueios de valores e outros que impuserem restricoes de direitos; "

Especificamente quanto aos alvaras, trata o assunto da seguinte forma:

`Dos Dep6sitos Judiciais e Bens Apreendidos
Secao I

Dos Dep6sitos Judiciais

Art. 329D- Compete a Corregedoria-Geral da Justica adotar as providencias
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Art. 329A- Os dep6sitos judiciais determinados em aco'es que tramitam no
Poder Judiciario do Estado de Goias, deverao ser efetivados em contas vinculadas, remuneradas
e abertas apenas nas iustituicoes fnanceiras oficiais Banco do Brasil S/A, Caixa Economica
Federal e Banco Itad S/A, ficando vedada a realizacao de dep6sitos judiciais em instituicoes
diferentes destas.



cablveis visando a fscalizaca'o do cumprimento das providencias acima mencionados por parte
dos magistrados e escrivari as, inclusive baixando os atos necessarios e complementares .4
regulamentacao da materia.

Art. 333 - Os saques far-se-ao por meio de alvara, tambem em duas Was,
ficando uma delas no processo, assinada pela pane, ou interessado, ou pelo procurador. Cada
conta deve ser vinculada a um sd processo, devendo, ainda, ser fornecido extrato mensal de
cada uma delas. "

Am-

Insta salientar que por ocasiao da correicao, foram examinados o total de
14.406 processos , sendo 6776 arquivados e 7630 em tramitacao, o que, de modo geral,
demandou bastante tempo.

Preliminarmente, foram apontadas pela solicitante irregularidades nos

processos n° 0568575.76, 0163031.12, 0153313.88, 008475.52, 0022286.79, 0559541.77,

7031391.87, 0065150.98. Em detida analise dos mesmos, temos que:

* 0568575.76 - Consta Alvara de Levantamento de Credito assinado pela Dra. Heloisa Silva

Mattos em 23/04/2010, apesar de nao constar despacho especifico anterior autorizando sua
expedicao.

* 0163031.12 - Constam Alvaras de Levantamento de Credito assinados pela Dra. Vivian Silva

de Moraes Azevedo em 20/04/2010 - apresentando valores inferiores ao total depositado - apesar

de nao constar despacho anterior especifico autorizando sua expedicao. Apos, ha despacho da

Dra. Heloisa Silva Mattos alertando sobre expedicao inadvertida do alvara; sentenca de lavra do

Dr. Sergio Divino Carvalho, homologa acordo firmado entre as partes e determina arquivamento

do feito, uma vez que as quantias ja foram devidamente levantadas. Em novo despacho, Dra.

Heloisa suspende o curso do processo, bem como os efeitos da sentenca, uma vez que apenas a
magistrada responderia por esse juizo. Ocorre que, em detida analise dos Decretos Judiciarios n°
2777/2010 e 1096/2011, averiguamos a designacao do Dr. Sergio Divino para prestar auxilio no

referido juizo de 09/11/2010 a 21/02/2011: a aludida sentenca data de 17/02/2011.

r Posteriormente, despacho do Dr. Enyon Artur Fleury de Lemos autoriza a expedicao do
competente alvara relativo as diferencas nao apuradas.

* 0153313.88 - Posteriormente ao transito em julgado, foi requerido pela representante legal da

autora a expedicao do alvara para levantamento do valor relativo aos honorarios advocaticios

arbitrados pela Turma Julgadora, sendo o mesmo expedido em 13/12/2010, no qual observamos

assinatura da Dra. Heloisa Silva Mattos, Em evento imediatamente apos, a magistrada determina

a expedicao do alvara em favor da parte, tendo em vista que o documento relativo aos

honorarios ja foi entregue, ordem esta cumprida pela secretaria do juizado. Assim constatamos
nao haver irregularidade no processo apresentado.

* 008475.52 - No evento 61 do processo consta determinacao da Juiza Substituta, Dra. Lorena

Prudente Mendes, para expedicao do alvara, no que foi cumprida pela secretaria no evento de n°
70.
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* 0022286.79 - Verificamos despacho da Dra . Lorena Prudente Mendes no evento 66
determinando expedicao do alvara para levantamento dos valores depositados, com o
consequente cumprimento no evento 75.

* 0559541 . 77 - No evento 13 verificamos despacho da Dra . Heloisa determinando a expedicao do
alvara , o qual foi cumprido no evento 20.

* 7031391 . 87 - Apesar de apresentacao em ordem inversa no Projudi, verificamos a existencia de
decisao judicial do Dr. Sergio Divino Carvalho para expedicao do alvara autorizativo , bem Como
o documento emitido.

* 0065150 . 98 - Despacho da Dra . Heloisa determina penhora on line; ap6s a realizacao da
penhora consta o alvara expedido , e, embora em ordem contraria , apresenta despacho do Dr.
Sergio Divino para expedicao do alvara para levantamento dos valores depositados..

relatorio.
Ressaltamos que seguem copias dos aludidos documentos anexas a este

Depreende-se dos fatos aqui narrados que em todas as situacoes houve decisao
ou ate mesmo sentenca julgando procedente o pedido das exordiais , condenando os requeridos
ao pagamento ou restituicao de valores , bem como posterior determinanao para realizacao da
penhora on line.

Ademais , ao assinar os alvaras , conclui -se que o magistrado tem conhecimento
de todo o historico processual , que deve , obrigatoriamente , estar em ordem pars expedicao e
assinatura de tal documento.

Todavia , dentre os processos analisados , detectamos inobservancia de
procedimentos corretos acerca da expedicao do alvara para levantamento de credito de quantias
depositadas em juizo , conforme a seguir elencados:

-i Processo n° 606413.53 - Consta despacho da Dra . Lorena Prudente Mendes no evento n° 4,
determinando que fosse oficiada a Caixa Economica Federal para informar o valor do saldo em
conta do de cujus em evento imediatamente posterior , constam copias dos alvaras ja expedidos,
sem nenhuma determinanao ou decisao anterior;

-• Processo n° 604430.19 - No evento 13, apresenta -se a sentenca de merito , julgando
procedente em parte os pedidos da exordial, sendo a requerida condenada a restituicao de
valores e indenizacao ; ap6s, a requerida comprova realizacao do dep6sito judicial.
Posteriormente , consta copia do alvara expedido , sem previo despacho ou determinanao do
magistrado.

A presente inspecao revela que nao ha uniformidade na insercao dos
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documentos pertinentes aos autos, o que enseja dl vidas quanto ao completo procedimento a ser

realizado pelas escrivanias. A exemplo dos processos n° 576842.37, 587856.18 e 143033.58,

observamos a expedidoo de alvaras para levantamento de credito sem o despacho especifico do
ias dos referidos documentos assinados pelos

entretanto, apresentam-se as copmagistrado,
mesmos, alem de atos posteriores dos proprios juizes determinando arquivamento do feito uma

vez que todos os atos do processo foram cumpridos, sendo, assim , ratificados todos os eventos

processuais.

Por fim, vislumbramos que se faz necessaria orientacao a referida serventia

acerca de regular insercao dos atos processuais no Sistema Projudi, bem como atencao dos

magistrados vinculados aquele juizo quando da assinatura em quaisquer documentos expedidos,

principalmente com relacao aos alvaras.

Com estas consideracoes, este e o relatorio que conduzimos a apreciacao de Vossa

Excelencia.

ASSESSORIA DE CORREICAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIcA,
em Goiania/GO, aos 02 (dois) dias do mes de agosto

de 2012.

Pedro Henrique Silva Amaral

134 Assessor Correicional

Kenia Garcia Bento Torquato
16a Assessors Correicional

J
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