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PODER JUDICIARIO
Corregedoria-Geral da Justica
Assessoria de Orientacao e Correicao

RELATORIO No 56/2012

Entre os dias 18 a 22 de junho de 2012 , por determinacao da Excelentissima Senhora

Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, comparecemos a Comarca

de Cachoeira Dourada - GO, onde realizamos uma correicao geral extraordinaria nas serventias

judiciais, tendo a relatar o seguinte:

Enderego do Forum:

Rua 08 A, Qd. 34, Vila Operadora, Edificio do Forum, CEP 75560-000.

Telefone:

(64) 3434-1555

SECRETARIA E DIRETORIA DO FORO

Diretor do Foro em respondencia:

Dr. Vinicius Caldas da Gama e Abreu. Ressalta-se que nao existe Juiz titular nesta comarca.

Secretaria:

.^ Nao ha secretaria nomeada pela Diretoria do Foro. Na realidade, quem responde por tal funrao

administrativa sao as assistentes do Juiz, quais sejam, Danielle Rezende Guizzetti e Ana Luiza Macedo

de Menezes.

Solicitamos a lista de todos os servidores do Judiciario local, conforme descrito abaixo:

DADOS DOS SERVIDORES DA COMARCA DE CACHOEIRA DOURADA

Matricula Cargo I Servidor

5128196 Assistente de Juiz de Danielle Rezende Guizzetti I

Direito
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5177391 Assistente
Administrativo

Ana Luiza Macedo de Menezes

5096006 Escrivao (Crime) I Adenir Queiroz de Souza

I 5049997 Escrevente (Civel) -
Escriva respondente

I Evanildes Maria da Silva Freitas I

DADOS DOS SERVIDORES CEDIDOS PELA PREFEITURA LOCAL

Matricula I Cargo I Servidor I

4436081 Auxiliar de Cartorio Fabio dos Santos Fernandes I
(Crime)

4201037 Auxiliar de Cartorio Natanael de Lima Lobo I
(Crime)

4849146 Auxiliar de Cartorio halo Silva Cardoso I
(Crime)

I 4450295 Auxiliar de Cartorio Jaquelaine Rosa Duarte Martins
(Civel)

496114 Auxiliar de Cartorio I Daiane Borges Bessa I
(Civel)

4778628 Auxiliar de Cartorio Fernando Cezar Lima Alves I
(Civel)

5142088 Distribuidora, I Jessica Sarah Guissoni Costa I
Contadora, Partidora

1168003 Protocolo e Porteira Silvia Maria Cardoso I
de Auditorios

L Oficiala de Justiga I Gracie za Fracasio Ferreira Souza
"Ad hoc"
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2465165 1 Auxiliar Geral

Limpeza

Limpeza

Sindicancias:

Nilceli Aparecida de Paula Fernandes

Leticia Rodrigues Santos

Alcione Alves Martins

Nao existe qualquer tipo de sindicancia ou processo disciplinar/administrativo em curso na

comarca.

Dos Livros Obrigatorios

Na Diretoria do Foro, constatamos que nAo existe o Livro de Controle de Materiais, ocasiao

em que a servidora Danielle Rezende Guizzetti nos informou que os materiais de limpeza e todos os

demais produtos para manutengdo da comarca, com exceg5o dos materiais de expediente, silo fornecidos

pela Prefeitura local, face a ausencia temporaria de fundo rotativo.

Quanto ao Livro de Portarias, verifica- se que a situacao a regular, mesmo porque existem tres

pastas relativas as portarias expedidas nos anos de 2010, 2011 e 2012, sendo certo que, em todas

constam o Termo de Abertura e Encerramento , assim como a numeracao e rubrica nas respectivas

folhas.

Situacao similar foi detectada no Livro de Registro de Bens Moveis do Foro.

Logo, orientamos a servidora competente a proceder a regularizarao do Livro de Controle de

Materiais na forma preconizada pela CAN.

PROTOCOL; D IAL E POW ARIAARIA DOS AUDITORIOS

Relagao de Servidores

Silvia Maria Cardoso (Funcionaria da Prefeitura). Tambem responde como Porteira de Auditorios.
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Livros obrigatf rios:

Com relarao aos livros obrigat6rios constantes no art. 45, item 3, da Consolidarao dos Atos

Normativos, observamos que o Livro de Protocolo de Documentos nao se encontra com o termo de

abertura e encerramento. Ja no tocante ao Livro de Registro de Entrega de Documentos, sua situacao e

regular.

0 Livro de Registro de Feriados nao existe na respectiva serventia . Na oportunidade, foi

orientado a servidora que providenciasse a abertura de tal livro , assim como a regularizacao da falha

supramencionada.

Alem disso, nenhuma anormalidade foi detectada.

DISTRIBUIDOR, CONTADOR E PARTIDOR

donk^

Relacao de servidores:

Jessica Sarah Guissoni Costa (Distribuidora, Contadora e Partidora), tambem funcionaria da Prefeitura

local.

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

As atribuiroes relativas a distribuidoo, contadoria e partidoria, sao cumulativamente exercidas por

Jessica Sarah Guissoni Costa, servidora da Prefeitura local e designada mediante Portaria.

Segundo relatos, existe na comarca grande procura por certidoes, bem Como mandados para

receber, distribuir e concluir, fato que ocupa tal servidora durante quase todo expediente forense. Apesar

disso, tanto o cartorio distribuidor, quanto as fungbes de partidora e contadora, estAo em situagdo

regular, de modo que, atendem perfeitamente as necessidades jurisdicionais, assim como o publico em

geral.

Nao detectamos problemas com relacao ao maquinario.
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No que tange aos livros descritos no art . 45, topico 6, da CAN, os respectivos setores possuem
o Livro de Carga de Processos As Escrivanias (conforme item `a'), bern como o Livro de Registro de
Guias (item `b'), os quais encontram-se regulares.

Como nao existem bens a partilhar na comarca, o Livro de Registro de Partilha de Bens (item

'e') ainda nao havia sido aberto , ocasiao em que foi orientado a servidora que providenciasse a abertura

de tal livro , face sua obrigatoriedade.

Offf ,"O"ODE JUSTICA

Responsavel pela Central de Mandados:

Nao existe.

Oficiala de Justica "Ad hoc":

Graciuza Fracasio Ferreira Souza, nomeada atraves da Portaria no 02/2012.

A Central de Mandados a composta por 01 (uma) Oficiala de Justiga "Ad hoc", nomeada
mediante a Portaria interna n o 02/2012 (Doc. 1). De acordo corn o art . 185 da CAN, a situatao detectada
esta irregular, pois a Oficiala "Ad hoc" nao pertence ao quadro de servidores efetivos e esta em carater

permanente , enquanto o Concurso Publico nao a autorizado, realizado e homologado.

Muito embora haja tal irregularidade, verificamos que a Oficiala "Ad hoc" desempenha muito
bern seu papel , sobretudo porque todos os mandados distribuidos foram devidamente cumpridos ou

senAo devolvidos com a devida certidao de informacao , ou seja , nao ha mandados em atraso.

Por fim, insta salientar que a sala dos oficiais a bem organizada e possui espaco fisico

condizente corn as necessidades da oficial.
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DEPOSITO JUDICIAL

Depositario:

Nao existe pessoa responsavel por essa serventia.

Possui regularmente aberto o fichario de localizagdo dos bens depositados.

Por enquanto, na comarca nao ha depdsito. Todos os bens apreendidos sao guardados no

arquivo, devidamente organizados e individualizados.

Com relacao as armas, as mesmas sao condicionadas na sala de armas que fica dentro do

arquivo. Todas as armas brancas estao devidamente lacradas e etiquetadas com o respectivo numero dos

autos. Existe tAo somente uma arma de fogo, de modo que, o restante esta sendo encaminhado para o

Batalhao do Exbrcito.

`; gate rios:

0 Livro de Registro de Bens Depositados , constante no art . 45, item 5 , da CAN, 6 utilizado e

devidamente preenchido pela servidora Danielle Rezende Guizzetti (Assistente de Juiz).

CONSIDERAc(ES PREAMBULARESACERCA DAS ESCRIVANIAS U i

lnicialmente, importante se faz ponderar que existem duas escrivanias judiciais, entretanto,

cada serventia possui somente um servidor efetivo, ou seja, o restante dos funcionarios nao pertencem

ao quadro do Poder Judiciario.

Muito embora haja tal problematica, os servicos cartorarios de ambas as serventias estao em

dia, sobretudo porque o quantitativo de processos nao 6 tao alto e grande parte das demandas aguardarn

conclusao.

Dito isso, passamos ao trabalho de inspecao e correigdo nas aludidas serventias judiciais.
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ESCRIVANIA DO CRIME, FAZENDAS PUBLICAS, REGISTROS PUBLICOS,

AMBIENTAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

EscrivAo Judiciario:

Adenir Queiroz de Souza

Escreventes:

Nao existem escreventes judiciarios nesta serventia. A unica escrevente que efetivamente pertence ao

quadro de funcionarios do Tribunal de Justiga e a Sra. Evanildes Maria da Silva Freitas, a qual

atualmente encontra-se lotada na Escrivania de Familia e Sucessoes, Infancia e Juventude e Civel,

atuando como escrivA respondente. Todos os demais servidores que exercem a funcao de Auxiliar de

Cartorio sao cedidos pela Prefeitura local.

Servidores cedidos pela Prefeitura local:

Fabio dos Santos Fernandes

Italo Silva Cardoso

Natanael de Lima Lobo

Dos Livros Obrigatorios (nos termos do Art . 37, item 2 , da Consolidagao de Atos Normativos)

Livro de carga aos Advogados: A serventia possui o livro obrigatorio, o qual encontra-se regular, ou

seja, esta devidamente preenchido, possui termo de abertura e numeragao nas paginas. Nao localizamos

cargas em aberto.

Livro de carga ao Ministerio Publico : Igualmente o Livro de carga aos advogados, este livro esta

regular e nao possui cargas em aberto.

Livro de carga ao Juiz : atualmente o controle 6 feito pelo SPG, nao necessitando de livro especifico.

Livro de carga de Inqueritos e documentos : Tal livro foi aberto recentemente, mais especificamente

em 10 de fevereiro de 2012 e tambem esta regular. No entanto, existem processos que estao na

Delegacia ha mais de 100 (cem) dias, conforme relacionados abaixo:
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Processos

201004448230 200403302867

201104969860

200804455672

Os demais livros ainda exigidos pela CAN, estao regulares, sao eles: Livro de Registro de

armas , de objetos e valores , Livro de alistamento e revisao de jurados , Livro de sorteio de Jurados

e atas de sessao do Juri, Livro de registro de termo de audiencias e Livro de audiencias

admonitorias.

r Processos em tramitacao : 1.203 (mil duzentos e tres)

Esse dado estatistico foi obtido mediante relatorio do "Inventario dos Processos - Busca

Avangada" fornecido por meio do Sistema Controle da Corregedoria-Geral da Justica do Estado de

Goias. Dentre o total dos processor, tambem existern aqueles pertencentes ao Juizado Especial Criminal

que, diga-se de passagem, tambem tramitam fisicamente, ou seja, o Projudi nao foi implantado nessa

serventia e na comarca.

Nesse contexto, infere-se que grande parte dos processos em tramitacao encontravarn-se na

escrivania aguardando providencia ou ate a simples conclusao.

Outrossim, detectamos que durante a correicao judicial, varios processos paralisados ha mais
0011,

de 100 (cem) dias foram conclusos, como exemplo podemos citar os seguintes:

Processos

200900353966 201103776716

201100373084 200903734804

9600777870

201002041397

9300811320

201001384580

NAo obstante, constatamos varios processos paralisados ha mais de 300 (trezentos) dias com

carga ao procurador (do Estado e da Uniao), exemplos:

Processo

201101970647

201101970558

Natureza

Execucao Fiscal

Execugao Fiscal

Rua 10, Ns' 150, 1P andar, St. Oeste, Goiania - GO - CEP 74.120-020 --• Fone: (62) 3216-2648 / Fax: (62) 3216-2662 - www.t go jus.br 8

4 ,^ *



corregedoria
geral da justiga
do estado de goias

PODER JUDICIARIO
Corregedoria-Geral da Justica
Assessoria de Orientacao e Correicao

E outros com carga ao procurador (do Estado e da Unido) ha mais de 100 dias, vejamos:

p

200805814625 ExecuqAo Fiscal

201001629471 ExecuqAo Fiscal

201102375262 Carta Precatbria

201102844823 ExecuqAo Fiscal

9200629660 Execucao Fiscal

200704770525 Execucao Fiscal

200801000941 ExecuqAo Fiscal

201104451292 Carta Precatbria

20102411748 Execucao Fiscal

200801036776 Previdencidria

201003527765 Execucao Fiscal

201001628858 Execucao Fiscal

201102651456 Execucao Fiscal

201104539416 Execucao Fiscal

201104539629 Execucao Fiscal

9400714521 Execucao Fiscal

201102502850 ExecuqAo Fiscal

200603129980 Execurao Fiscal

201104539823 Execucao Fiscal

200602468676 ExecuqAo Fiscal

200701715914 ExecuqAo Fiscal

Ademais, constatamos que 282 awes previdenciarias estao paralisadas aguardando

audiencias ou mutirao previdenciario . Insta salientar que grande parte dessas demandas foram

redistribuidas recentemente para esta serventia e, muito embora estejam devidamente separadas e

organizadas no localizador correto, qual seja, "Aguardando Designarao de Audiencia", tais audiencias

ainda nao foram designadas e, conforme informaroes do escrivao competente, ate a presente data

tambem nao se sabe ao certo a(s) eventual(ais) data(s) do citado mutirAo. A titulo de exemplificacao

citamos os seguintes processos:

201000463685 201100954427 201004469041
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201000463585 201003252305 201101627683
201000917791 201001256659 201003126965

r

Por outro ]ado, analisando o acervo processual da serventia, constatamos as seguintes

irregularidades:

Processo Natureza

201102547349

200805675277

Prisao em Flagrante

Revisional

Atual fase no
localizador

Ag. lnquerito

Irregularidade

Demanda paralisada aguardando inquerito a

204 dias, no entanto, a Delegacia competente

ate o presente instante ainda no foi oficiada

para manifestar sobre a conclusao de tal

inquerito.

Ag. Decurso de Prazo Existe um despacho designando audiencia,

entretanto, os locais reservados para a data e

horario estao em branco.

• De igual modo, constatamos que existem outras demandas em situagdo semelhante, ou seja, em

varios despachos ou decisoes que foram assinados pelo Juiz competente nao constavam as datas

e horarios das respectivas audiencias, conforme documento em anexo (doc.2).

Outras situaroes detectadas dizem respeito a existencia de cartas precatorias nAo cumpridas pelo

juizo deprecado de Cachoeira Dourada, ante a "ausencia de magistrado titular, assim como

incompatibilidade de pauta" (doc.3), como exemplo podemos citar as seguintes demandas:

Processos

201102885775 201200302707

201104312713 201104117430

Verificamos tambem que existem varios processos antigos e parados ha mais de 01 (um) ano na

fase "Aguardando Juri". Dentre eles podemos citar como exemplos os seguintes processos:

200601089337 201104574661
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Por fim , averiguamos que existem cerca de 150 demandas no localizador "Ag. Audiencia"
(preliminar, oitiva e instrucao e julgamento), porem no SPG (Sistema de Primeiro Grau), tais processos
constam como se estivessern na fase "Ag. Decurso de Prazo".

Execugao Penal

Segundo listagern fornecida pelo escrivao (anexo), a Vara Criminal possui cerca de 25 (vinte e
cinco) presos sob sua custodia , dentre eles presos provisorios, definitivos e recambiados. Sendo assim,

insta salientar que essa listagern e o unico tipo de controle que a escrivania possui dos processos corn

reus presos.

Assim , constatamos tambem que o escrivao Adenir e quern realiza a liquidacao das penas no
"EXECPEN", sobretudo porque obteve o devido treinamento e, portanto, nao possui dificuldades para

utilizar o referido recurso.

Nesse contexto, importante se faz ponderar que inexiste cadeia pilblica local, de modo que, a

execucao penal geralmente a cumprida no estabelecimento prisional da Comarca de Itumbiara/GO.

Dessa forma, os presos condenados definitivamente em regime fechado estao cumprindo pena

junto ao Sistema Prisional Sarandi (Comarca de Itumbiara), lugar o qual tambem sao encaminhados os

presos provisorios e os presos civis.

No entanto, os respectivos processos de execucao nao sao remetidos a referida comarca.

Corn relacao ao presos condenados em regime semi-aberto e aberto, estao cumprindo pena

nesta comarca.

Vejamos a lista completa do presos definitivos e provisorios:
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Jacione Duarte Silva

Marinalva de Souza Ribeiro

Jose Roberto Costa Galvao

Jean de Souza Barros

Hugo da Silva

Marcos Ferreira

Daniel Soares da Silva

Marcelo Martins dos Reis

PENA

21 anos

4 anos 7 meses

15 anos e 8 meses

4 anos 7 meses

17 anos

6 anos 5 meses

11 anos reclusao

20 anos, 9 meses e 20 dias

PROVISORIOS

PRISAO NOME
FASE

10/06/12 Claudio Fontana da Silva IP para encam Escriv
13/03/12 Je B d

. .
rry runo a Silva Moura Ag. Instrugao - recambiamento

13/03/12 Fran i R ic sco a mundo Bezerra Ag. Instrugao
13/03/12 Vill d N ian er asc mento Costa Ag. Instrugao
18/04/11 Si F inomar erre ra Gongalves Ag. Juri (11/07/12)08/09/11 M Aarcos ntonio Rocha Ag. Confirm Alvara (MS)10/05/12 Eli f

.
ge erson Nascimento Souza Ag. defesa preliminar

17/06/12 G i l Alrac e ves Pereira Ag. Inqu6rito
17/06/12 Edi Pi hvan n eiro da Silva Ag. Inqu6rito
04/11 M l Manoe essias Lopes Ag. Sentenga (concluso)09/04/12 M iarc vane Oliveira Ag. recambiamento

16/07/11 Eni ld M iva o art ns Alves Ag. AlegagOes defesa
17/11/11 J e F ios erre ra Costa Ag. Laudo - depois - Ale a 6e7/01/12 M i I e

g g s
ar a n s de Oliveira Ag. Vistoria - C. Tutelar - Ale a Oe29/11/11 Jo e E ib i

g g s
s r erto S lva Neves Ag. Laudo - ap6s AlegagOes29/11/11 A id L ina es u za Honorato Ag. Laudo - ap6s Ale a Oes03/11/11 P l Se i

g g
au o rg o Nascimento Ag. rol testemunhas p/ juri - defesa

Contudo, vale ressaltar oportunamente que, o quantitativo total supramencionado atualiza

conforme a situagao de cada condenado, ou seja, na lista repassada a esta equipe de Assessores

Correicionais existem rdus que futuramente cumprirao beneficios diversos da pena imposta.

Por fim, salienta-se que existe 01 (um) processo aguardando audiencia admonit6ria para

fixagao de regime, 6 ele:
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Processo Wu

200903140874 1 Jose Alves do Santos

Presos proviscrios

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

detectadas anormalidade no desenvolvimento processual.

C,ondiVbes Materials da Serventia

A escrivania conta com equipamentos modernos para realizacao dos trabalhos. E bern

organizada e, aparentemente, possui armarios suficientes para acomodarao de todo acervo processual.

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

ESPECIAL CIVEL

Escriva Respondente:

Evanildes Maria da Silva Freitas. Tal serventuaria na realidade 6 escrevente judiciaria, no entanto,

encontra-se atualmente na funcao de escriva respondente, mediante Portaria n° 12/2012 (doc. 5).

Escreventes : A unica escrevente que efetivamente pertence ao quadro de funcionarios do Tribunal de

Justiga 6 a escriva respondente Evanildes Maria da Silva Freitas. Todos os outros servidores que

exercem a funcao de Auxiliar de Cartorio sao cedidos pela Prefeitura local.

Servidores cedidos pela Prefeitura local:

Fernando Casar Lima Alves

Daiany Borges Bessa

Jakelaine Rosa Duarte Martins

(nos termos do Art. 45, item 1 , da Consolidacao de Atos Normativos)
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Livro de carga ao Ministerio Publico
: Inspecionando o respectivo livro, nAo constatamos cargas em

aberto. No entanto, detectamos diversas irregularidades neste livro, quais sejam:

• Era utilizado como controle de conclusao ao Magistrado e, em seguida, passou a ser utilizado

como de Carga ao MP;

• Nao foi encontrado termo de abertura;

• No ato da devolugao do processo a escrivania, nao se tern o controle do recebimento das

demandas com carga, de modo que, tal controle a realizado tao somente pelo SPG.

Livro de carga aos
Advogados: encontramos uma carga em aberto, no entanto, ja houve a intimacao do

advogado para devolucao dos respectivos autos, bern como a expedicao do mandado de busca e

apreensao, conforme abaixo elencado:

Processo Advogado/OAB I Com c r d da ga es e:
Marcelo Alexandro da Silva OAB/DF 25851 21/06/11

No momento da inspecao, este livro ainda nao era de folhas soltas, conforme preconiza a CAN.

No entanto, a escriva foi orientada a promover a abertura do livro de folhas soltas em pasta AZ.

Livro de registro de audiencias
: nAo exite nesta escrivania, entretanto, a escrivA foi orietada a realizar

a abertura de tal livro.

Por fim, insta salientar que praticamente entre todos os demais livros ainda exigidos pela CAN,
nao existern os respectivos termos de abertura nem rubricas nas folhas . Da mesma maneira , naqueles
que possuem termo de abertura , faltam-Ihes a rubrica.

Diante destas anormalidades, orientamos a escriva para que providenciasse a regularizacao.

Conforme relatorio de "Inventario dos Processos - Busca Avangada" obtido por meio do

Sistema Controle da Corregedoria Geral da Justiga do Estado de Goias, constatamos que existem 1.219

processos em tramitacao , dentre eles consideram-se tambem as demandas do Juizado Especial Civel,
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as quais tambem tramitam fisicamente na serventia, ou seja , o Projudi tambem nao foi implantado nesta
escrivania.

Outrossim, mister se faz ponderar que, de acordo com informacoes da Sra. Evanildes Maria da

Silva Freitas, o SDM - Sistema de Decisoes Monocraticas -, esta sendo utilizado de forma parcial, ou

seja, a grande maioria das demandas analisadas pelo Magistrado estao sendo registradas, porem existem

alguns litigios que nao estao, sobretudo sentencas e decisoes.

Por outro ]ado, analisando individualmente o acervo processual fisico, constatamos que esta

serventia encontra-se em situarao similar a Escrivania do Crime e Fazendas Publicas, ou seja, muitas

demandas estavam aguardando providencia ou ate a simples conclusao.

Nesse sentido, averiguamos que ha 202 autos na fase "Aguardando conclusao". Outrossim,

como essa fase foi abolida do controle de localizacao, observamos uma especie de "maquiagem na

estatistica", ou seja, na realidade tais demandas encontram-se paradas na serventia prontas para irem

conclusas, entretanto, sua atual fase no no SPG e "Aguardando Decurso de Prazo". Como exemplo,

podemos citar as seguintes demandas:

Processo

iit)tii)2 ; 423
USUCAPIAO

201002658750
EXECUcAO

201100125552
DIVORCIO LITIGIOSO

2010014800745
ADJUDICAcAO COMPULSORIA

201103308127
COBRAN cA

201200063800
COBRANcA

Alem disso, ainda detectamos as seguintes irregularidades:

• Processos paralisados na escrivania aguardando penhora on-line, total de 11 demandas,
vejamos algumas:

20060 ] 808104

f et; 4, Natu raze Data da
_1 4

l;xccugao 07/10/11
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201103772478 Execugao 30/01/12

201001120552 Execugao 13/02/12

201104150179 Execugao 10/04/12

Processos no localizador "Aguardando Devolucao de Precatoria", mas na verdade a fase

correta seria "Aguardando Devolucao de Mandado". Como exemplos podemos citar os

seguintes litigios:

Processo Natureza

201200083630 Execugao

201004092193 Reintegragao de Posse

201201690409 Execugao

201100808510 Execugao

• Processo na fase "Aguardando Intimacao do Advogado", no entanto, o advogado da parte ja

foi intimado e, inclusive, apresentou contestacao.

201201035362

Natureza

Cobranga

• Processo na fase "Aguardando resposta de solicitacao", porem, deveria ter ido concluso apos

o decurso do prazo.

Processo

201104109985

Natureza

Execugao

• Demanda na fase "Ag. Desig. de Audiencia" ha mais de 100 (cem) dias , porem tais

processos encontram-se parados na escrivania sem andamento . A titulo de exemplificarao

podemos mencionar os seguintes autos:

Processo

201103621399

201102041291

Natureza

Reconhecimento de
Paternidade

Revisao de Alimentos

Fase

Aguardando Designagao de
Audiencia

Aguardando Designagao de

Data da paralisagao

26/10/11

12/12/11
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Audiencia

201201690689 In£ Administrativa Aguardando Designacao de 26/10/11
Audiencia

201103621097 Reconhecimento de Aguardando Designacao de 26/10/11

Patemidade Audiencia

201103270430 Divbrcio Litigioso Aguardando Designacao de 05/03/12
Audiencia

o'

Do mesmo modo, existem processos na fase "Ag. Desig. de Audiencia" que ja possuem

despachos designando audiencias, contudo, nao possuem datas e horarios devidamente

registrados. Exemplos:

200803768154 Interdicao Aguardando Designagao de 18/08/11
Audiencia

201103514274 Lesao Corporal Leve Aguardando Designacao de 01/09/11
Audiencia

200901032888 Guarda e Responsabilidade Aguardando Designacao de 12/09/11
Audiencia

201003829427 Alimentos Aguardando Designacao de 29/08/11
Audiencia

201102084276 Investigagdo de Paternidade Aguardando Designagao de 18/08/11
Audiencia

• Processos na fase "Aguardando Devolurao de Mandado", entretanto, o mandado ja foi

devolvido, sao eles:

Processo

201104160042

201201677240

Natureza

Cobranca

Execucao

• Tambem existem processos antigos nao localizados na serventia, senao vejamos:

Processo

201100831422

200803714453

Natureza Dias em atraso

Carta Precatbria

Previdencidria

Autos Conclusos Entregues
a Escrivania

Ag. Providencia da
Escrivania

385

3 64
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Aguardando Providencia da 110
201103312647 Cancelamento de Protesto Escivania

Aguardando Providencia da 91200901436458 Embargos da Terceiros Escrivania

Aguardando Decurso de 91201004278076 Imissqo de Posse Prazo

Por conseguinte, importante se faz registrar que as prateleiras 06 e 07 foram extintas, no

entanto, os processos que ali se encontram nao foram devidamente atualizados em seus

localizadores corretos, fato que dificulta a busca, sao eles:

Processo
I

Natureza FaseI -(^li`II!^^!

Aguardando providencia da

200901508548 Habilitagdo Incidental escrivania (fase correta seria 212
concluso)

Aguardando providencia da 212200502085958 Concess6ria escrivania

Aguardando providencia da 133200802751207 Usucapiao escrivania

Aguardando Providencia da 100200904513631 Busca a Apreensao escrivania

Aguardando Providencia da 83201100482533 Previdencidria escrivania

Nao obstante, verificamos que existem 231 processos na fase "Sentenciados e nao baixados",

aguardando o arquivamento por parte da serventia.

Varias outras demandas estavam nas mesas da Escriva respondente e dos demais funcionarios

para o andamento devido.

Quanto aos processos relativos a Adocao, existe tao somente um, sendo ele:

Por fim, constatamos que a EscrivA respondente foi nomeada para a fungdo recentemente,

conforme Portaria em anexo, de modo que, a organizagdo sistematica da escrivania esta sendo realizada
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aos poucos, mesmo porque os atos ordinatorios, nos termos do Provimento no 05, estAo sendo cumpridos

dentro das possibilidades da aludida serventuaria.

r

Condicoes Materiais da Serventia

A escrivania conta corn equipamentos modernos e numero consideravel de servidores pars

realizacao dos trabalhos, possuindo armarios e estantes suficientes para acomodacao de todo acervo

processual.

GA13INETE DO JUIZ

Funcionarios lotados no gabinete:

Danielle Rezende Guizzetti - Assistente Juridico

Ana Luiza Macedo de Menezes - Assistente Administrativo

Consoante a listagem fornecida pelo Sistema Controle da Corregedoria-Geral da Justica do

Estado de Goias, existem 288 (duzentos e oitenta e oito) processos conclusos , demonstrando haver

somente 01 (um) com prazo ha mais de 100 (cem) dias. Entrementes, ao procedermos a averiguacao in

loco no gabinete, nao encontramos outras demandas com prazo irregular.

Frisamos As Assistentes do Juiz que diante do resumido numero de processos conclusos que se

encontravam no gabinete, somente a demanda de protocolo no 201000063326, esta com prazo

extrapolado, ocasiAo em que a servidora Danielle nos informou que iria realizar uma busca em todo

acervo do gabinete e, caso nao localizasse naquela serventia, iria realizar uma busca em todas as

escrivanias.

Nao verificamos demais irregularidades no gabinete, sendo certo que, o mesmo possui espaco

fisico condizente, assim como estrutura material adequada para o bom andamento dos servicos forenses.
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CONCLUSOES

Em cumprimento a determinacao contida no Despacho n° 1495/2012, do Processo

Administrativo n° 4019474/2012, exarada pela Corregedora-Geral da Justiga, Des. Beatriz Figueiredo

Franco, realizamos inspecao na aludida Comarca de Cachoeira Dourada, e, estando la, verificamos que:

• As maiores problematicas detectadas dizern respeito a ausencia de servidores concursados, bern

como de Juiz titular. Em outras palavras, verificamos que dentre as 14 (catorze) pessoas que

prestam serviro no forum, tao somente 02 (duas) pertencem ao quadro de funcionarios do

Tribunal de Justira do Estado de Goias, de modo que, o restante sao servidores cedidos pela

Prefeitura local. De igual modo, a falta de Juiz titular tambem inviabiliza a prestarao celere e

eficaz dos servigos jurisdicionais.

• Com relacao as alegacoes de que falta comprometimento e seriedade nos servigos da comarca,

observamos que tal situagao, atualmente, nao corresponde a realidade, sobretudo porque as duas

escrivanias e as demais serventias judiciais funcionam adequadamente, inclusive respeitando o

horario forense, observadas as limitacoes ja narradas neste relatorio.

• Nao obstante, por mais que exista um certo conflito entre os servidores, conforme denuncias do

processo em tela, durante a inspecao, o "clima" entre os funcionarios da comarca estava ameno

e tranquilo, nao havendo mais reclamacoes acerca do comportamento da assistente do juiz,

Danielle Rezende Guizzetti , pelo contrario, houveram varios relatos sobre a mudanga de sua

conduta perante os colegas de trabalho. Por outro lado, quanto a funcionaria Nilceli Aparecida

de Paula Fernandes , a situacao ainda parece precaria, uma vez que grande parte dos

funcionarios demonstraram insatisfacao quanto a conduta hostil e deselegante de sua pessoa no

ambiente de trabalho, relatando, ainda, a falta de comprometimento com as funcoes cartorarias e

ausencia de educagAo e zelo com os demais colegas, partes e advogados, fatos os quais

desrespeitarn o Principio da Moralidade. No entanto, nao foi possivel apurar de maneira

aprofundada as circunstancias do caso, tendo em vista que a funcionaria Nilceli encontrava-se

em gozo de ferias durante a insperao judicial.
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• Por conseguinte, insta salientar que no tocante as funroes exercidas pelos funcionarios da

Prefeitura local, somente algumas situacoes irregulares foram encontradas, principalmente no

que diz respeito as nomeacoes para funcoes exclusivas de servidores concursados. Sao os casos

das funcionarias Jessica Sarah Guissoni Costa - a qual exerce as funcoes cumulativas de

Distribuidora, Contadora e Partidora, sem ao menos possuir qualquer curso especico na area de

atuacao (Contabilidade, por exemplo) -, e da funcionaria Graciuza Fracasio Ferreira Souza - a

qual exerce funcao de Oficial de Justica "Ad Hoc" em todos os mandados judiciais, em

situacoes nao especificas e com vinculo permanente (ate que seja realizado o concurso), sem ao

menos ser servidora do judiciario goiano, fato que desrespeita os ditames do art. 185, §§1° e 2°,

da Consolidarao dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justira. Diante disso,

importante se faz ponderar que muito embora tais situacoes sejam irregulares, as funcionarias

descritas exercem suas atribuiroes de maneira correta, sendo certo que outra medida nao ha

enquanto nao for realizado o concurso pertinente, mesmo porque, reprise-se, so existem 02

(dois) servidores efetivos.

Por fim, infere-se que, com excecao das irregularidades retromencionadas, nao detectamos

demais anormalidades quanto a contratagAo ou indicacao de servidores para atuarem em determinadas

funcoes, ressaltando-se que, tais atribuicoes especificas do quadro do judiciario goiano geralmente sao

preenchidas mediante Portaria do Juiz Diretor do Foro respondente ou, nao sendo o caso, por Decreto

Judiciario do Presidente do Tribunal de Justica.

SUGESTOES

Sugerimos:

• a expedicao de oficio a Presidencia do Tribunal de Justiga deste Estado, a fim de reiterar o

pedido de concurso pliblico para provimento de vagas para todos os cargos da comarca de

Cachoeira Dourada.

a expedirao de oficio a Presidencia do Tribunal de Justiga deste Estado, para averiguar a

possibilidade de designacao de Juiz titular para referida comarca;
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• a expedicao de oficio a Diretoria Financeira, mais especificamente a Divisao de Gestao e

Operacionalizarao de Fundos Rotativos, a fim de examinar a viabilidade de fomecimento de

fundo rotativo para comarca;

• Por fim, o envio deste relatorio ao Juiz respondente e Diretor do Foro da Comarca de Cachoeira

Dourada, a fim de conhecimento e providencias pertinentes.

ASSESSORIA DE ORIENTAcAO E CORREIQAO DA CORREGEDORIA GERAL DA

JUSTIC,A DO ESTADO DE GOIAS , em Goiania , aos 18 de julho de 2012.

Paulo Gouthier Neto

22°Assessor Correicional

Danilo lVYaione B4ombatti

25°Assessor Correicional
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