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"Apublicação deste relatório é determinação do Conselho Nacional de Justiça,
pela meta 2 da Corregedoria Nacional de Justiça, que diz:
Meta 2: Publicar 100% das Ações Correicionais (preservado o sigilo)."
"Os dados constantes neste relatório são passíveis de discussão."

RELATÓRIO N° 96/2013

No período de 29 de outubro a 01 de novembro de 2013, por determinação da

Excelentíssima Senhora Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Nelma Branco Ferreira Peruo,

comparecemos à Comarca de Sanei erlând ia, bem como aos seus Distritos Judiciários de Córrego do

Ouro e Buriti de Goiás, onde realizamos uma Correição Geral Extraordinária nas Serventias Judiciais e

Extrajudiciais, constatando-se o seguinte:

End. do Fórum: Av. X, esquina com av. 05 de janeiro, qd M, lotes 07/15, setor Planalto.

Telefones: (064) 3679-1157 e 3679-1156.

Juiz de Direito e Diretor do Foro: Dr. João Luiz da Costa Gomes.

Observações preambulares:

O prédio do Fórum é próprio e novo, tendo sido inaugurado em março de 2008.

Neste dia 29 de outubro de 2013, ao chegarmos, nos apresentamos ao Dr. João Luiz que
agradeceu pela realização da Correição.

Servidores lotados:

Escrevente: Leonardo José da Silva (acumula a função de assistente administrativo,
secretário do foro e conciliador do Juizado Especial Criminal;

Assistente Jurídica: Mirian de Moura Guimarães;

Estagiários do CIEE: Túlio Malveira Barbosa;

Bárbara Luana Pereira da Silva.

Pró-cerrado: Douglas Pinheiro da Silva;

Geovane Rodrigues Ferreira;

Marcela Vieira da Silva;

Pedro Henrique Rodrigues.

Observações:
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Segundo o Art 45, item 07,daCAN, arelação dosmateriais consta em livro de capapreta, sendo
que o livro de portarias é de fls. soltas, no entanto, todas as portarias vistas, não foram submetidas à
análise e aprovação da Corregedoria-Geral de Justiça. Por isso, orientamos ao servidor, Leonardo, à
procederem consentâneocom o que prescreve o art.7o, incisoVIU, da CAN.

Existe apenas uma sindicância preliminar proposta contra Clodoaldo de Macedo, Tabelião e
Oficial Substitutoda Serventia de Registro de Imóveis e Tabelionato Io de Notas do distrito de Buriti de
Goiás, desta Comarca de Sanclerlândia, e Bruna Millane de Assis, escreve da mesma por lavratura de
suposta procuração falsa. O processo já foi instruído e estáconcluso para prolação de atodecisório.

O nobilíssimo Juiz, Dr.João Luiz da CostaGomes, sugeriuque quando as comunicações da CGJ
forem enviadas aos Juizes, basta usar o e-mail institucional da Comarca, não necessitando da hodierna
redundância no envio dos mesmos informes via malote digital e o e-mail pessoal do magistrado. O
mesmo ponderou conosco que da forma que vem ocorrendo é despendido tempo demasiado que o
gabinete poderia estar imprimindo a tão esperada entregadatutelajurisdicional.

Ressalte-se que quando o conteúdoda informação for pessoal aos magistrados, basta enviá-lo ao
e-mail privativo.

Neste sentido, Dr. João Luiz nos sugeriu que ao ser enviadas as devidas comunicações, a
secretaria executiva da CGJ deverá solicitar a comprovação da respectiva leitura pelo assistente
administrativo de cada comarca.
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Consultando no Sistema Controle da CGJ, não detectamos nenhum há mais de cem dias, e
fisicamente também não detectamos nenhum.

Impende frisar que são vários processos conclusos, separados por mês e dia, e, conforme nos
afirmou a nobre assistente jurídica, Mirian, as serventias fazem conclusão diária dos feitos que por sua
vez são despachados/sentenciados também, diariamente.

S§íTOluBLieQ;õ^^

Depositário Publico: Dênis da Gama Janele.

Obs.: Na comarca, não existe Depósito Público.

O cargo do Dênis é depositário público, tendosido baixada portaria para responder peloscargos
vagos de protocolo,contador, distribuidor e partidor(cópiasem anexo). Faz horário corridode sete horas
ininterruptas, mas não tem portaria baixada neste sentido.

O mesmo não reside na comarcade Sanclerlândia e, sim, na vizinha Mossâmedes, entretanto não
possui permissivolegal para este fim, ferindo o que prescreve o art. 163 da CAN.

O depositário, Dênis, afirmou que não existe nenhum bem apreendido em seu poder, não
possuindo, por conseguinte, o devido livro de bens apreendidos, razão porque lhe sugerimos que fique
mais atento à sua missiva de depositário.
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Com relação aos livros obrigatórios constantes no art 45, item 3, da Consolidação dos Atos
Normativos, observamos que o respondente não adota nenhum dos livros (de Protocolo de Documentos,
Registros de feriado, de Registro de Entrega de Documentos). Sugerimos ao mesmo que os adote.

No que se refere à função de Porteiro, também exercida pelo referido servidor, nunca é demais
frisar que compete ao mesmo abrir e fechar o Fórum, atribuição esta que na data da Correição não vinha
sendo devidamente cumprida por ele.

Encontramos na Comarca uma situação equivocada, derivada de uma interpretação errônea da
Resolução n° 01/2006, na qual consta: "nas comarcas com mais de uma vara cível, serão distribuídas
entre elas as causas em que forem partes instituição de previdência social e segurado, processadas e
julgadas na justiça estadual por força do disposto no § 3odo art. 109 da constituição federal".

Apesar daquela Comarca de Sanclerlândia ser dotada de apenas uma VARA ou seja, VARA
ÚNICA, emrazão da norma especificada, nos foi afirmado que havia sido editada uma portaria naqual
determina que as ações previdenciárias fossem distribuídas entre as Escrivanias Cíveis, já que a comarca
possui a Ia e a 2a Cível, deixando de fora a Escrivania da Fazenda Pública.

Não obstante a celeuma, a definição de Vara consiste na área judicial em que o juiz tem poder de
atuar, ou seja, onde ele exerce sua jurisdição.No Brasil, não são as varas, mas são os juizes os órgãos do
Poder Judiciário. Neste desiderato, temos que as varas representam a área de atuação definida de cada
juiz.

Assim, temos que o objeto da referida resolução 01/2006 é colocar sob a jurisdição de mais de
um Juiz as ações previdenciárias, com a finalidade de que fossem julgadas em menor tempo,
proporcionando uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz.

No que tange à definição entre serventias, impendeconsiderarque nada mais é do que uma seção
do Fórum responsável por cumprirou fazercumprir as ordensdo MM. Juiz originalizadas de uma lide e
materializada em um caderno processual bem como, a guarda e a conservação desse caderno.

Destarte, ressai claro que torna-se pertinente determinar a redistribuição de todas as ações
previdenciárias à Serventia das Fazendas Públicas.

De outro lado, apenas a título de ilustração, trazemos à colação a hodierna decisão do Tribunal
Regional Federal acerca do tema1:

ACÓRDÃO
A Seção, à unanimidade, conheceu do Conflito de Competência para declarar a competência
do Juízo de Direitoda Comarcade Alvinópolis/MG, suscitado.
Ia Seção do TRF/1* Região - Brasília, 23 de julho de 2013.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator

DECISÃO
Numeração Única: 178869020134010000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 0017886-90.2013.4.01.0000/GO
Processo na Origem: 2817690320118090174
RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA
AUTOR: ANA MARIA FIRIGATO
ADVOGADO : ISMAIL LUIZ GOMES
REU : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR : ADRIANA MAIA VENTURINI

1DiárioOficial da União - Pg.49. Tribunal Regional Federal da l3 Região TRF-1 de 23/08/2013
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SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL CRIMINAL FAZENDAS
PUBLCAS REGISTROS PÚBLICOS E AMBIENTAL DA COMARCA DE SENADOR
CANEDO- GO
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA IA VARA CÍVEL CRIMINAL FAMÍLIA
SUCESSÕES INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SENADOR CANEDO - GO
DECISÃO
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito 2a Vara Cível,
Criminal, Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental da Comarca de Senador
Canedo/GO em face do Juízo de Direito da Ia Vara Cível, Criminal, Família, Sucessões e
Infância e Juventude da mesma Comarca, que determinou a redistribuição dos autos de ação
previdenciária ao JuízoSuscitante, ao entendimento de que compete à varade fazenda pública
processar e julgar os feitos previdenciáríos quando na comarca inexistir vara federal.
Entende o Juízo Fazendário que, a teor do disposto na Resolução n. 01/2006 do Conselho
Superior da Magistratura, incumbe ao juízo cível exercer toda a jurisdição civil, criminal ou
qualquer outra que lhe atribuir a lei, nos termos do art. 29 da Lei n. 9.129, de 22/12/1981,
sendo queo art. 30,1 e II damesmalei,ao fixar a competência das Varas Fazendárias Estadual
e Municipal, não fez qualquer referência as causas em que forem parte instituição de
previdência social e segurado.
Os autos foram inicialmente remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que
reconheceu a incompetência daquela Cortee determinou a remessado feito para esteTribunal.
Parecerministerialpelacompetênciado Juízo Suscitante.
É o relatório.
Trata-se, no caso, de ação previdenciária ajuizada contra o INSS por pessoa domiciliada na
Comarca de Senador Canedo/GO.

A questão posta nestes autos não é nova neste Tribunal.
Esta Corte vem decidindo pela competência das Varas da Fazenda Pública para processar e
julgaros processos de interesse da Fazenda Nacional, que tramitam perante a Justiça Estadual,
por força do art. 109, § 3 da CF, à compreensão de que, "existindo juízos especializados na
Comarca para os feitos da Fazenda Pública Estadual e Municipal, não teria lógica atribuir ao
juízo cível, apenas em razão de sua competência residual, a competência para processar e
julgar causas em que figura como partea FazendaNacional".
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO
ESTADUAL DE VARA CÍVEL. JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (CF, ART. 109, §
3o). AÇÃO MOVIDA CONTRA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA RATIONE
MATERIAE.

1. Nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal, compete aos Juízos
Fazendários, onde eles existirem, processar e julgar os processos em que figure como parte
autarquia previdenciária federal, por se tratar de vara especializada ratione materiae.
Precedentes desta Primeira Seção.
2. Conflito negativo de competência que se conhece para declarar a competência do Juízo de
Direito da 2a Vara Cível, Criminal, Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental da
Comarca de Senador Canedo/GO, ora Suscitante. (CC 0011067-40.2013.4.01.0000/GO,
relator desembargador federal Néviton Guedes, Ia Seção, e-DJFl de 13/06/2013,p. 363)
Em face do exposto, nos termos do art. 120, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c
art. 29, inciso XXI, do Regimento Interno, conheço do presente conflito para declarar a
competência do Juízo de Direito da 2a Vara Cível, Criminal, Fazendas Públicas, Registros
Públicos e Ambiental da Comarca de Senador Canedo/GO, ora Suscitante.
RI.

Brasília-DF, 13 de agosto de 2013.
Des8 Federal NEUZA ALVES - Relatora

Rua 10 ii° 150. IIo andar, Sala 1120. St.Oeste, Goiânia/ GO - CEP 74120-020 - Tel (62)3216-2648 - www.tieo iusbr A ^



corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

Oficial de Justiça: Enivaldo José dos Santos.

Observações:

Com o Meirinho, não foi encontrado nenhum mandado com prazo vencido. E, no que tange à
dilação do prazo administrativa é vedada, conforme o Ofício Circular n 228 da CGJ, nãoocorrendo na
comarca.

O diligente oficial, Enivaldo, nos afirmou que ao cumprir os mandados debusca e apreensão de
veículos, lavra o termo de busca e apreensão e entra em contato com as respectivas financeiras que
indicam o depositário que comparece de imediato, jáassina o termo dedepósito e leva o veículo.

Na salado Oficial, ficam acondicionadas as urnas do TRE e alguns computadores.

Servidores Lotados:

Escrivão:

Escrevente:

Bolsistas da OVG:

Pró-Cerrado:

Observações:

Nilson da Silva Sousa;
Lidiana Pereira Lima;
Luiz Henrique SantosLima:
Clésio Luiz Barbosa;
Douglas Pinheiro da Silva;
Paulo HenriqueAlves Linhares.

Consultando no Sistema Controle da CGJ, detectamos que o acervo na Família é de 710 feitos
físicos e 392 no Projudi, sendo292Cíveise 10de família em trâmite regular.

Pudemos constatar que o Programa Pai Presente não está sendo adotado nesta Comarca de
Sanclerlândia. Então, conversamos com o Assistente Administrativo, Leonardo, e ressaltamos a
importância do desenvolvimento do mesmo que, sobretudo, busca devolver a dignidade da pessoa
humana aos filhos que não possuem o nomenemos dadosde seu pai em seus documentos pessoais.

Fomos informados que sãoos escreventes que realizam as audiências e não o gabinete.

^w^v-c^ve-^^e'^^

Dentre os livros ainda exigidos pela CAN, art. 45, o de registro de termos de audiência não
estava sendo adotado, e, em conversa com o diligente Escrivão, Nilson, ele nos afirmou que vai abri-lo.

Todos os livros adotados são de folhas soltas em pastas AZ.

O de carga aos advogados, consta as seguintes em aberto:

PROTOCOLO NATUREZA COM CARGA DESDE:
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201300732789 Usucapião 26/08/13 (57 dias). Adv. Everaldo José dos Santos -OAB-GO
N° 30897.

201104163076 Ação Previdenciária 26/08/13 (57 dias). Adv. Everaldo José dos Santos - OAB-GO
N° 30897.

200202886500 Cobrança 26/08/13 (57 dias). Adv. Everaldo José dos Santos - OAB-GO
N° 30897.

201203816078 Prestação de Contas 13/08/2013. (70 dias). Adv. Orlando Alves de Paula - OAB-GO
n° 4475.

Analisando o sistema Controle, detectamos os seguintes processos com carga ao advogado ainda
em aberto:

PROTOCOLO NATUREZA COM CARGA DESDE:

200903271758 Execução de Pensão Alimentícia 11/09/12 (406 dias). Consultando no SPG, restou
comprovado que fora devolvido em 23/10/13.

200802178639 Inventário 17/12/12 (309 dias). Obs.: Conforme pudemos conferir
no SPG, o diligente Escrivão, Nilson praticou o ato
ordinatório (em 23/10/13) no sentido de intimar o
advogado a devolvê-lo. Entrementes, até esta data
(29/10) não havia sido publicado.

201003682922 Alimentos 16/01/13 (279 dias). Situação similar neste e nos demais
processos.

200800155720 Execução de Pensão Alimentícia (264 dias). Idem.

200902312167 Execução de Pensão Alimentícia (223 dias). Idem.

201000701314 Execução de Pensão Alimentícia (130 dias). Idem.

200904522100 Execução de Pensão Alimentícia (125 dias). Idem.

200805714833 Execução de Pensão Alimentícia (125 dias). Idem,

200901668030 Execução de Pensão Alimentícia (125 dias). Idem.

No livro de carga ao MP, pudemos constatar que não constava a data da devida devolução dos
mesmos, razão porque o diligente escrivão em conjunto com a dedicada escrevente, Lidiane, estão
consultando o SPG para organizar o livro. E, consultando o sistema Controle, percebemos que não há
nenhuma carga atrasada em aberto.

O de carga ao Juiz está regular.

O livro de Remessa ao Tribunal que nos foi apresentado consta a última remessa ao TJ do
processo n° 200804168100 no dia 14/12/2010.Não consta mais nenhuma após esta data e nem o devido
Termo de Encerramento, razão porque orientamos o Nilson a abrir o de carga eletrônica e ele afirmou
que vai diligenciar neste sentido.

O livro de selos é devidamente guardado em armário de aço, com o devido cuidado e zelo.

Existem alguns documentos/petições para ser juntados e estão no aguardo dos processos
retornarem à serventia parajuntar.
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O Escrivão afirmou que existem dois processos de adoção, cujos protocolos n° 201201885005 -
concluso e 201303456561 - aguardando publicação de extrato e com a devida intervenção do MP.

A serventia utiliza devidamente o Provimento 05/2010 da CGJ e o gabinete alimenta
devidamente o SDM.

Com relação aos menores infratores, o nobre escrivão nos afirmou que só tem um (Wendel
Rodrigo Gomes Silva - Processo n° 201002314350), cumprindo medida socioeducativa na Comarca de
Jiparaná, Rondônia e tanto ele como a família mudaram para lá. Analisando fisicamente o processo,
constatamos que a fase atual é aguardando devolução de carta precatóriado Juízo da citada Comarca.

Observamos que existem inúmeras caixas de processos arquivados na serventia e estão sendo
enviados ao arquivo nesta data (30 de outubro de 2013), em nossa presença, demonstrado o zelo dos
servidores.

No sistema Controle conferimos a fase aguardando providência da escrívania e analisando
fisicamente, relatamos apenas os seguintes mais antigos:

PROTOCOLO NATUREZA PARALISADO DESDE:

200703801885 Investigação de Paternidade 08/03/13. (228 dias)

201301524349 Alvará Judicial 11/07/13. (103 dias).

201103644038 Execução de Pensão Alimentícia 11/07/13.(103 dias).

201103564905 Guarda e Responsabilidade 12/07/13. (102 dias).

201000964544 Inventário 03/09/13. (49 dias).

Segundo o sistema Controle, são 40 (quarenta) aguardando publicação de extrato, e analisando
fisicamente, relatamos os mais antigos:

PROTOCOLO NATUREZA PARALISADO DESDE:

201202366494 Indenização 06/08/13. (83 dias)

201201912851 Busca e apreensão 08/08/13. (81 dias)

201301523393 Impugnaçâo assistência judiciária 08/08/13. (81 dias)

201301993306 Obrigação de Fazer 08/08/13. (81 dias)

200904788967 Busca e apreensão 08/08/13. (81 dias)

200903890466 Cobrança 13/08/13. (76 dias). Obs.: Mais dois
processos nesta data.

201301132211 Reintegração de posse 14/08/13. (75 dias)

201000630557 Execução de sentença 16/08/13. (73 dias).

200902554144 Depósito 21/08/13. (68 dias). Obs.: Mais três
nesta data.

200904066171 Busca e apreensão 30/09/13. (67 dias).Obs.: Mais um
nesta data.
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200900730972 Execução 27/08/13. (62 dias). Obs.: Mais dois
nesta data.

201101984907 Cancelamento de pensão alimentícia 28/08/13. (61 dias).

r^r .••.:-:.•••:•:?•'• .•>:•::; ESCRIW mmMwzmmmmmmMmmw"^ ^r-mm

Servidores:

Cláudia Souza Dias - Escrivã

Ludmille Gracielle Mendanha —Escrevente

Marcela Vieira da Silva - Pro-Jovem

Natália Lorrane Silva Carneiro - Bolsista da UEG

Ariana Bruna Siqueira Duarte- Bolsista da UEG
Larissa Cândida de Lima - Bolsista da UEG

Maykol Mendes Soares - Bolsista da UEG

Livro de Carga ao Advogado: Os livros encontram-se regularmente escriturados,
faltando apenas os Termos de Abertura.

Processo DtFase Dias Processo DtFase Dias

200402956405 21/01/08 2101 201000497385 04/09/13 48

201001707090 21/02/11 974 201203263834 12/09/13 40

200900974502 14/09/12 403 201301431650 12/09/13 40

200802240482 20/03/13 216 201203763551 09/09/13 43

201003250100 19/06/13 125 200604352446 09/09/13 43

201203810681 18/07/13 96 201000128932 09/09/13 43

201300429598 18/07/13 96 200903049400 09/09/13 43

200900751511 21/08/13 62 200504166764 09/09/13 43

201001511497 26/08/13 57 199902402691 03/10/13 19

200805807661 26/08/13 57 200504092248 03/10/13 19

201000128070 26/08/13 57 200801437010 03/10/13 19

Livro de Carga ao Ministério
escriturados, faltando os respectivos

Público: Os livros

termos de abertura.

encontram-se regularmente

Processo DtFase Dias Processo DtFase Dias

200504449707 03/09/13 49 201000155735 01/10/13 21

200504449693 03/09/13 49 9801958006 07/10/13 15

201303435424 01/10/13 21 200603512709 07/10/13 15

201201413545 01/10/13 21 201201378200 07/10/13 15

201302948630 01/10/13 21

Livro de Remessa de Inquéritos e documentos: Encontra-se regularmente constituído
e escriturado.
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Livro de registro de armas, deobjetos e documentos: É utilizado o sistema defolhas
soltas, impresso após o preenchimento do controle no sítio do Conselho Nacional de
Justiça.
Livro de alistamento e revisão de jurados: Possui apenas o alistamento anterior
arquivado em pasta AZ.

Os demais livros obrigatórios, conforme consta do artigo 45 da CAN, não estão sendo
confeccionado ou utilizados.

A serventia possui processos virtuais pertinentes aos procedimentos de crimes de menor
potencial ofensivos (Lei n°9.099/95) e os de Execuções Fiscais.

Total de Processos Físicos: 920

Presos Provisórios:

Processo Nome do Preso DataPrisão Dia

s

Observação

201300110486
TARCISO LAGARES

RODRIGUES
29/04/2013 172

Processo com cargao ao Advogado do
acusado para apresentar memórias, em
29.10.13.

201301708466
OTONIEL FRANCISCO DA

CUNHA
10/07/2013 100

A pedido do Advogado, foi determinado a
instauração de incidente de insanidade
mental do réu, nest data de 29.10.2013.

201303400590
LUCIANO DANTAS DE

SOUSA
25/09/2013 23

Designada audiência de instrução e
julgamento para o dia 14.11.13, às 15:45 hs.

201303400590
LUCI LEILA DE

OLIVEIRABRAZ
25/09/2013 23

Designada audiência de instrução e
julgamento para o dia 14.11.13, às 15:45 hs.

Aguardando Cumprimento de Pena:

Processo DtFase Dias |Observacões

201101946649 07/05/12 533

Trata-se de carta precatória para a fiscalização do cumprimento das regras da
suspensão condicional do processo. Foi orientada a Sra. Escrivã a anotar no
Distribuidor o respectivo procedimento.

201203890839 11/03/13 225 Pena de prestação de serviço à comunidade em cumprimento regular.

Aguardando Decurso de Prazo de Suspensão:

Processo DtFase Dias |ObservaçÕes

201202942835 02/10/12 385

Trata-se de carta precatória para a fiscalização do cumprimento das regras da
suspensão condicional do processo. Foi orientada a Sra. Escrivã a anotar no
Distribuidor o respectivo procedimento.

201203447501 07/02/13 257

Trata-se de carta precatória para a fiscalização do cumprimento das regras da
suspensão condicional do processo. Foi orientada a Sra. Escrivã a anotar no
Distribuidor o respectivo procedimento.

Aguardando Devolução de Mandado:
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Processo DtFase Dias lObservaçÕes

201201303340 17/06/13 127

O mandado já se encontra nos autos desde o dia 26.08.13. Segundo a Sra.
Escrivã, o Juiz da Comarca se declarou suspeito nos autos, sendo que o MM.
Juiz substituto é o da Comarca de Mossâmedes, que se encontrava em férias,
razão porque, aguardava o seu retorno para fazer conclusão dos autos.

200403250689 07/08/13 76

O mandado já se encontra juntado aos autos, porém não consta o respectivo
termo nem a data da juntada. Foi expedida a Guia de Execução Definitiva,
devendo o processo ser remetido à Contadoria para cálculo.

201004301388 12/08/13 71

O mandado foi juntado nos autos em 03.09.13. Segundo a escrivã, o feito
aguarda certificar o n° do CPF do acusado, que foi informando em outro
processo.

201303330509 26/09/13 26 O mandado foi juntado nos autos em 22.10.13, aguardando andamentação.

Aguardando Devolução de Precatória: Orientamos a Sra. Escrivã a proceder a cobrança da devolução
das cartas precatórias devidamente cumprida, conforme determina o Provimento n° 05/2010 desta
Corregedoria Geral de Justiça, consolidado no Art. 328B, XL1Y c/c § 3o, CAN.

Processo DtFase Dias Processo DtFase Dias

200700859491 06/08/12 442 201101759652 25/02/13 239

200802381485 04/09/12 413 200803474959 10/04/13 195

200904835922 24/09/12 393 200604463787 06/05/13 169

200904835159 01/10/12 386 201102444566 13/05/13 162

201100039443 28/11/12 328 200604351334 23/05/13 152

201203823678 17/12/12 309 201002556443 05/06/13 139

201103431581 14/01/13 281 200603369515 18/06/13 126

201003847794 04/02/13 260 201102913833 19/06/13 125

Aguardando Feitura de Cálculos:

Processo DtFase Natureza Dias

201204110357 16/09/13 SUSTACAO DE PROTESTO 36

Aguardando Laudo Pericial: Os processos encontrados são todos de ação previdenciária, sendo que A
perita é de Goiânia, e só marca períciaquando junta 10 processos e fica nesta fase desde o oficiamento
para o perito designar a data paraa realização da perícia.

Processo DtFase Dias

201100613964 29/07/13 85

201100615606 03/09/13 49

201100689510 05/09/13 47

Aguardando Pagamento de Custas:
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Processo DtFase Natureza Dias ObservaçSes

201302664969 31/07/13 CARTA PRECATÓRIA 83

Processo não localizado. Na verdade, a Sra.
Escrivã apresentou o AR de encaminhamento
do processo ao Autor para o recolhimento de
custas de locomoção. Disse que é uma praxe
da Comarca quanto se trata de processo da
fazenda pública.

Aguardando Providência da Escrivania:

Processo DtFase Dias Observações

201004504254 22/12/10 1035 Processo não localizado.

201203523267 28/09/12 389

Na verdade esse processo é inexistente, foi extraído de um erro da serventia,
que deveria desapensar o feito de Embargos de Terceiros de Protocolo n°
200604440531 dos autos de execução fiscal de Protocolo n° 200504151732,
entretanto procedeu um "desentranhamento", criando-se um "clone" do
protocolode n° 200604440531. Foi orientada a Sra. Escrivã para certificar e
remeter os autos à conclusão solicitando a exclusão desse protocolo do SPG.

200701717461 02/04/13 203 Processo não localizado.

199902403531 07/05/13 168
A execução penal já se encontra formada. O processo aguarda o retorno do
AR em cujo ofício foi requisitado a devolução do mandado de prisão.

200903841538 06/08/13 77
Foi expedida a guia de execução definitiva em 06.08.13. O Processo aguarda
a remessa à contadoria para cálculo da pena de multa.

201101628663 07/08/13 76
Foi expedida a guia de execução definitiva em 07.08.13. Processo aguarda a
remessa à contadoria para o cálculo da pena de multa.

201302180554 20/08/13 63

Os embargos foram autuado em 20.08.13, sendo que não foram remetidos à
conclusão nem mesmo apensados à Execução. Processo paralisado na
serventia.

200202863586 26/08/13 57

Foi encaminhado a PGE a certidão para a inscrição na Dívida Ativa o débito
da pena de multa. Já foi extraída a Guia de Execução Definitiva. Processo
aguarda baixa e arquivamento.

201100472570 03/09/13 49 Processo não localizado.

200701140318 03/09/13 49
Processo recebido da contadoria em 13.08.13. Aguarda a ultimação das
partes, sobre o calculo da pena de multa.

201204155016 03/09/13 49
Processo recebidos da contadoria em 13.08.13. Aguarda a ultimação das
partes, sobre o calculo da pena de multa.s partes.

201200887799 03/09/13 49

O acusado foi intimado para efetuar o pagamento da pena de multa e
manteve-se silente. A Sra. Escrivã certificou que deixou de proceder o crédito
na DívidaAtivaem face da ausência de CPF do acusado. Ouvido, o MP pediu
a intimação do mesmo para a obtenção do documento e juntar cópia do
protocolo, sob pena de desobediência, cuja manifestação é datada de
15.05.13. A Sra. Escrivã disse que aguardava o cumprimento de decisão de
igual teor em outro processo do acusado, sendo que já se encontra em cartório
copia do documento e que irá certificar e dar andamento ao feito.

201003004428 03/09/13 49 Processo recebido da contadoria em 13.08.13. Aguarda a intimação
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Processo DtFase Dias Observações

das partes, sobre o calculo da pena de multa.

201102893832 03/09/13 49
Processo recebidos da contadoria em 13.08.13. Aguarda a intimação
das partes, sobre o calculo da pena de muita.s partes.

Aguardando Publicação de Edital:

Processo DtFase Dias Observações

200504248930 19/06/13 125
O Edital foi publicado 28.06.13, sendo que já transcorreu o prazo. Deve ser
certificado e aberto vista à autora para a indicação de bens à penhora.

200604353612 08/08/13 75
Consta que edital foi expedido em 08.08.13, porém não há termo de
encaminhamento para a publicação.

Aguardando Publicação de Extrato: Não há justificativa para que o processo permaneça mais do que
05 dias nesta fase, considerando que as publicações no Diário de Justiça Eletrônico ocorrem em no
máximo 02 (dois) dias úteis após a extratação. A serventia deve certificar a extratação no mínimo 03
(três) vezes por semana.

Processo DtFase Dias

201102539877 02/09/13 50

200504110467 02/09/13 50

199902384278 07/10/13 15

201002710000 07/10/13 15

201103711673 07/10/13 15

Aguardando Resposta de Solicitação: Consoante o determinado na CAN, no seu artigo 328b, XLVII,
salvo algumas exceções descritas no dispositivo, a Sra. Escrivã deve reiterar os ofícios e solicitações
expedidas.

Processo DtFase Dias

200704261396 12/09/12 405

201201665455 03/04/13 202

200504089476 19/04/13 186

201300665496 26/06/13 118

201102315081 12/07/13 102

201201878637 19/07/13 95
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Autos Conclusos Entregue a Escrivania: Não há justificativa a permanência dos autos nesta fase por
mais de 48 horas, haja vista que o sistema a adota tão somente quando da devolução do processo pelo
Gabinete e recebidos na serventia, isto significa que o Servidor não andamentou o processo atendendo o
que foi determinado pelo MM. Juiz.

Processo DtFase Dias Observações

201003036770 23/09/10 1125 Processo não localizado

201302836751 19/08/13 64

O MM. Determinou que fosse localizado em qual processo consta à
apreensão de dois veículos que estão sob a custódia da SAPEJUS, caso
negativo, fosse oficiado às Polícias Civil e Militar a respeito. A Sra.
Escrivã disse que está dando buscas nos processos.

201104050131 27/08/13 56
Processo aguarda apensamento à autos que encontram-se conclusos. Fase
correta seria "Processo aguardando apensamento".

200902517729 30/09/13 22 Processo não localizado.

Processo com vista para o Advogado: Os processos abaixo refere-se à nomeação de defensores
dativos, segundo a Sra. Escrivã que os advogadossão reticentes em receber as ultimações e que quando
intimou um defensor no balcão, no cumprimento de seu mister, em represália, o Advogado renunciou a
todos os processos em que atuava como "múnus público9'. Por causa dos transtornos, tem sido
"tolerante" à má vontade desses defensores. Orientamos a servidora a levar o caso ao conhecimento do

MM. Juiz, que se for caso, deverá ser oficiada a OAB.

Processo DtFase Dias

201202481374 25/02/13 239

201200848572 27/02/13 237

201203501468 19/03/13 217

201100987503 21/05/13 154

201103480000 10/06/13 134

201201413324 24/06/13 120

201302387957 23/07/13 91

201202162520 09/08/13 74

201201447210 22/08/13 61

200603323345 22/08/13 61

201101559645 02/09/13 50

200604162566 09/09/13 43

201104637833 09/09/13 43

201100158957 09/09/13 43

201204605097 12/09/13 40

Devolvido à Escrivania: Consta dos processos que a perícia seria realizada em 16.08.13, portanto, a fase
correta seria "ag. Laudo pericial".
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Processo DtFase Dias

201003048743 16/08/13 67

201003893052 16/08/13 67

201002658041 16/08/13 67

: Orientamos a Sra. Escrivã a elaborar uma lista

ofíciamento da Promotoria para o exercício de
Remetido à Delegacia de Origem
encaminhá-la ao MM. Juiz para o
controle externo da polícia.

dos feitos nesta fase e

suas prerrogativas de

Processo DtFase Dias

200800204667 16/10/08 1832

200704957811 20/05/09 1616

201002677674 30/09/10 1118

200705251351 09/06/11 866

200504427339 09/06/11 866

200504427363 09/06/11 866

200504427355 09/06/11 866

200303516962 09/06/11 866

200801075356 17/06/11 858

201102165365 17/06/11 858

201102165616 17/06/11 858

201102551397 30/06/11 845

200504428092 30/06/11 845

201102472241 30/06/11 845

201102551931 30/06/11 845

201102478649 30/06/11 845

201102549414 30/06/11 845

201102546946 30/06/11 845

201102541138 30/06/11 845

201102549058 30/06/11 845

201102610822 30/08/11 784

201200790990 18/07/12 461

201200848483 18/09/12 399

201104995578 24/09/12 393

200700616084 16/10/12 371

201202359480 25/10/12 362

201201184554 01/02/13 263
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Processo DtFase Dias

201203098582 01/02/13 263

201204411390 03/04/13 202

201203614190 13/05/13 162

201302105390 13/08/13 70

Projudi:

Fazendas Públicas: 48 processos

Não há pendências e nem processos conclusos além do prazo legal.

Juizado Especial Criminal: 76 processos.

Não há processos conclusos além do prazo legal.

Consta as pendências abaixo:

Processo Data Qtde Dias
Tipo

Pendência
Processo Data

Qtde
Dias

Tipo Pendência

5274246.83 30/07/13 91 dias Mandado 5302679.97 31/07/2013 90 dias Mandado

5274246.83 30/07/13 91 dias Mandado 5302679.97 31/07/2013 90 dias Mandado

5274579.35 30/07/13 91 dias Mandado 5303123.33 31/07/2013 90 dias Mandado

5274614.92 31/07/13 90 dias Mandado 5303123.33 31/07/2013 90 dias Mandado

5274614.92 31/07/13 90 dias Mandado 5302733.63 31/07/2013 90 dias Mandado

5274656.44 31/07/13 90 dias Mandado 5302733.63 31/07/2013 90 dias Mandado

5303058.38 31/07/13 90 dias Mandado 5302733.63 31/07/2013 90 dias Mandado

5303058.38 31/07/13 90 dias Mandado 5303058.38 31/07/2013 90 dias Mandado

5303058.38 31/07/13 90 dias Mandado 5030818.69 31/07/2013 90 dias Mandado

5303058.38 31/07/13 90 dias Mandado 5030818.69 31/07/2013 90 dias Mandado

5303058.38 31/07/13 90 dias Mandado 5030818.69 31/07/2013 90 dias Mandado

5303058.38 31/07/13 90 dias Mandado 7213736.41 31/07/2013 90 dias
Ofício

Delegacia

5274155.90 30/07/2013 91 dias Mandado 5262011.84 05/08/2013 85 dias Mandado

5274155.90 30/07/2013 91 dias Mandado 5262011.84 05/08/2013 85 dias Mandado

5274155.90 30/07/2013 91 dias Mandado 7214292.43 30/08/2013 60 dias Carta Precatória

5274155.90 30/07/2013 91 dias Mandado 5039713.19 14/05/2013 168 dias Ofício

5274181.88 30/07/2013 91 dias Mandado 5217812.74 21/06/2013 130 dias Ofício

5274181.88 30/07/2013 91 dias Mandado 7065505.9 21/06/2013 130 dias Ofício

5274656.44 31/07/2013 90 dias Mandado
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Servidores:

José Pinto de Paiva - Escrivão

Vânia de Faria Paiva Alves - Escrevente

Dos Livros:

Livro de Carga ao Advogado: Falta termo de abertura e folhas renumeradas e rubricadas.
Livro de Carga ao Ministério Público: Falta termo de abertura e folhas renumeradas e
rubricadas.

Livro de Remessa aos Tribunais: Possui termo de abertura e folhas renumeradas e rubricadas,
porém não vem sendo utilizados.
Não possui o Livro de Termo de Audiência e de

Dos Processos:

Total de Processos: 262

Aguardando Decurso de Prazo:

Processo D t/Fase Dias Observações:

200700878984 11/07/13 109 Processo suspenso aguardando julgamento de Recurso perante STJ.

201000629290 04/07/13 116
Processo suspenso até o julgamento final da Ação Declaratória (Protocolo
nr. 201104742327).

201000629427 04/07/13 116
Processo suspenso até o julgamento final da Ação Declaratória (Protocolo
nr. 201104742327).

201000629656 04/07/13 116
Processo suspenso até o julgamento final da Ação Declaratória (Protocolo
nr. 201104742327).

201000628277 04/07/13 116
Processo suspenso até o julgamento final da Ação Declaratória (Protocolo
nr. 201104742327).

200202910312 12/11/12 350
o MM. Juiz determinou o arquivo provisório do feito. Segundo a

Escrevente o sistema não aceitou tal fase, razão porque o colocou nesta fase.

200303209938 03/08/12 451 Processo aguardando julgamento de recurso extraordinário pelo STF.

200403028587 28/06/12 487

No despacho de fls. 133/135, o MM. Juiz determinou o arquivo provisório
do feito. Segundo a Escrevente o sistema não aceitou tal fase, razão porque
o colocou nesta fase.

Aguardando Devolução de Mandado:

Processo DtFase Dias Observações

201303142087 26/09/13 32 Orientamos a servidora a fazer a cobrança da devolução do mandado.

Aguardando Providência da Escrivania:
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Processo DtFase Dias Observações

200701981126 19/08/13 70
Processo já se encontra julgado e transitado em julgado. Aguarda
manifestação da parte quanto ao cumprimento da sentença.

Antos conclusos entregues à escrivania:

Processo DtFase Dias Observações

201000195842 03/10/13 25
0 processo foi andamentado, porém não foi alimentado a fase atual no SPG.
(Ag. Intimação).

201000723024 03/10/13 25
O processo foi andamentado, porém não foi alimentado a fase atual no SPG.
(Ag. Devolução de AR)

i^^w^wm^mmxmm mg^ã&smmhprfrm:!^

Notamos nas serventias falhas na movimentação processual no SPG - Sistema de Primeiro Grau,
as quais não são em razão de negligência ou má-fé dos servidores, mas sim da memorização da
andamentação de cada processo.

O Sistema de Primeiro Grau - SPG consiste em um banco de dados que aglutina todas as
informações concernentes ao acervo processual do Poder Judiciário Goiano, servindo de meio de
acompanhamento da tramitação dos feitos pelos Advogados e Partes, bem como, de expedição de
relatórios de interesse dos Magistrados e de Servidores e, principalmente, de orientação, fiscalização e
elaboração do mapa estatístico por esta Corregedoria.

Certo que é dever do Magistrado cuidar "para que os servidores alimentem, com o máximo de
atenção, o Sistema de Primeiro Grau (SPG), eis que os dados dos mapas estatísticos são gerados pelo
próprioSPG"2. (grifei)

E consubstanciado em relatórios do SPG que, trimestralmente, este Órgão averigua a "situação
dos processos com excesso de prazo para a prática de ato de competência do magistrado, a cargo da
escrivania, no cumprimento de mandado pelo oficial de Justiça Avaliador Judiciário e, ainda, nas
cargas/vistas de processos aos Advogados, Ministério Público, perito e outros, a fim de possibilitar a
adoção de medidas destinadas ao aperfeiçoamento de controle sobre o andamento processual, visando
evitar o excesso de prazo"3.

Destarte, a conduta das serventias da citada Comarca que consiste em deixar de alimentar
diariamente de forma precisa acaba por gerar falsa realidade procedimental e processual, e, com isso,
certamente poderá induzir a erro os planejamentos de gestão pública administrativa desta CGJ, em
práticaofensa aos princípios gerais de administração públicaa que estamos todos afetos.

Outrossim, nunca é demais ressaltar que as errôneas condutas detectadas podem resultar em
consectares indesejados (na esfera administrativa e penal) por todos aqueles servidores desidiosos em
cumprirem o seu mister.

Orientamos os servidores a retirarem periodicamente pelo sistema SPG relatório gerencial da
serventia, a fim de impulsionar algumfeitoque, eventualmente, encontra-se paralisado além do prazo ou
andamentado na fase errada.

Salientamos que é dever de todo serventuário da justiça praticar os atos discriminados no
Provimento n° 05/2010, dando o devido impulsoe tomando as providencias oportunas em cada um dos
processos.

Diante do que fora citado alhures, ressoa oportuno a execução do Programa Pai Presente na
Comarca de Sanclerlândia.

2 Art. 135, da Consolidação dos Atos Normativos
3 Art. 145-a, da Consolidação dos Atos Normativos
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Conforme afirmado em linhas volvidas, o nobilfssimo Juiz, Dr. João Luiz da Costa Gomes,
sugeriu quequando as comunicações daCGJ forem enviadas aos Juizes, basta usar o e-mail institucional
da Comarca, não necessitando da hodierna redundância no enviodos mesmosinformes via malote digital
e o e-mail pessoal do magistrado. O mesmo ponderou conosco que da forma que vem ocorrendo é
despendido tempo demasiado em que o gabinete poderia estar imprimindo a tão esperada entrega da
tutela jurisdicional.

Ressalte-se que quando o conteúdo da informação for pessoal aos magistrados, bastaenviá-lo ao
e-mail privativo.

Neste sentido, Dr. João Luiz nos sugeriu que ao ser enviadas as devidas comunicações, a
Secretaria Executiva da CGJ deverá solicitar a comprovação da respectiva leitura pelo assistente
administrativo de cada comarca.

Frisamos que diante da interpretação errônea da Resolução n°01/2006, do Conselho Superior da
Magistratura do TJGO, faz-se necessária a redistribuição de todas as ações previdenciárias para a
Serventia das Fazendas Públicas, escrivania privativa para a regular tramitação dos feitos afetos à
Fazenda Nacional, conforme reiterado entendimento esposado pelo Tribunal Regional Federal da Io
Região (transcrito às fls.03/04).

E de igual forma seja expedido Ofício Circular a todos os Juizes de Direito deste Estado de
Goiás a fim de padronizar tal procedimento.

Este é o relatório e as sugestões que repassamos à análise de Vossa Excelência, salvo melhor
juízo.

ASSESSORIA CORREICIONAL JUDICIAL E E

GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goi
dois mil e treze (02.12.2013).

(gfcuwis^
Lucimar Batista Pereira

12a Assessora Correicional

iJUDICIAL - CORREGEDORIA-

02 dias do mês de dezembro de

14°. assessor Correicie»
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COPIAS DE DOCUMENTOS CITADOS NO

RELATÓRIO N° 96/2013
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA
SANCLERLÂND1A-GO

lúàkp.

tmtôJüJô.

JOÀ-
Juizde Direito

DENíS DA GAMA JANERI, Analista Judiciário - Área Apd

)E

•Mm

io,$K
V* vem a digna presença de Vossa Excelência requerer a dispensa do expediente forense nos

27/11/13, 28/11/2013 e 19/12/2013. Vez que ficou acordado que o servidor/requerente

direito a um "banco de horas" quando das férias do servidor Nilson em janeiro de 2013. Serídc

que o Servidor/Requerente trabalhou lOJhoras diárias(das 08:00 as 18:00) do dia 18/01/201

1702/2013, totalizando 11 dias nessa jornada.

cias

tma

:/a

Ressalta que a substituição do servidor Nilson foi regulamenta da

pela portaria 30/2012, tendo a servidora Lidiana sido designada para a substituição. Assim, foi

solicitado verbalmente, por Vossa Excelência, a permanência pelo período ininterrupto das 08 00

as 18:00hs por este servidor/requerente, comum banco de horas a ser gozado futuramente.

Nestes Temos, Pede e Espera Deferimento.

Sanclerlândia-GO, 22 de outubro de 2013

MT *-á3/J0fJ3

JEL.


