
PODER JUDICIARIOU tri b u n a lCorregedoria-Geral da Justiga

d e j u sti (a Departamento de Correicao e Servigos de Apoio
do estado de gobs Assessoria de OrientaCao e Correicao

RELATORIO No 03/2013

( Processo n° 4176251/2012)

Nos dias 21 e 22 de Fevereiro de 2013, por determinacao da

Excelentissima Senhora Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora Beatriz

Figueiredo Franco, comparecemos a Comarca de BELA VISTA DE GOIAS, onde

realizamos uma Correicao Geral Extraordinaria constatando-se o seguinte:

Enderego do Forum : Rua R-6, no. 200, Setor Sao Geraldo, CEP 75240-000

Telefone: (62) 3551-1775

Juizes de Direito : Dra. Vanessa Estrela Gertrudes (Diretora do Foro)

SECRETARIA DO FORO

Secretaria : Silvia Aparecida Teixeira Moreira.

As portarias estao sendo arquivadas em pastas proprias (AZ), sendo

que o controle do inventario dos moveis disponiveis na Comarca fica a cargo da

Porteira, Lucines. Em conversa com ela, nos apresentou o controle de todo

patrimonio com todo zelo necessario.
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Processos Administrativos:

Existem duas Sindicancias em tramite, movidas em desfavor do

escrevente Geomar Benedito Pereira. Ambas foram devidamente instruidas,

respeitados os principios do contraditorio e da ampla defesa, estando aptas para

julgamento.

Existe, ainda, uma reclamacao aforada pela advogada, Thelcia de

Moura, contra os servidores do Cartorio do 11 Civel, argumentando que a serventia

regularmente trata as partes corn falta da urbanidade necessaria. Foi instaurada a

sindicancia pela Magistrada que esta em tramite regular, tendo sido ofertada a

contestacao.

Do acervo processual da Comarca

Atualmente , encontram -se em tramite 4.448 processos fisicos e 626

processos virtuais ( Projudi), considerando processos de todas as naturezas e

serventias. Acervo total , 5.074 processos.

De acordo com os registros do Sistema SPG, em 2012 foram autuados

uma media mensal de 142,75 processos fisicos (total de 1.713) e a media de 97,58

por mes foram arquivados (total de 1.171). Portanto, urn aumento anual de

aproximadamente 542 processos no acervo fisico da comarca, de 2012 em relacao

a 2011.

Em relacao ao Projudi, em 2012 foram autuados urn total de 537

processos virtuais, e arquivados urn total de 259 processos. Aumento, portanto, de

278 processos em relacao ao acervo do ano anterior.

Cargos existentes , vacantes e concursos em andamento

Segundo informado pela secretaria do Foro, de todos os cargos

disponiveis na comarca, atualmente encontram-se vagos 02 (dois) de Escrevente
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Judiciario e 01 (um) de Oficial de Justira.

em tramite,

Informou, ainda, que referente a esse ultimo cargo vago, encontra-se

perante o Tribunal de Justiga, os autos n°. 3517829, referentes a

realizacao de concurso para seu provimento, atualmente suspenso por

determinag5o da Comissao de Selecao.

Protocolo

Responsavel: Lucines Pinto da Silva (responde pelo protocolo e tambem como

oficiala "ad hoc".)

E adotado o livro de feriados, aberto em 30/10/1995, em pleno uso,

constando os feriados ja acontecidos neste ano 2013.

Nao adota nem mais um livro, em virtude da Secretaria do Foro tratar

dos documentos enviados, e depois de feita a respectiva triagem, repassa os

documentos que sao destinados ao protocolo e demais departamentos.

Cumpre suas 7hs ininterruptas das 08 as 15:00hs e apps a escrevente,

Ana Carolina a quem responde pelo protocolo que fica aberto das 08 as 18:00 hs.

Depois das 15:00hs a que exerce o mister de Oficiala.

Distribuidor , Partidor, Contador

Titular: Lazara Isabel Teixeira Pires - Mat- 5050871.

Existe o Iivro de partilha aberto em 04/03/1994, devidamente

numeradas e rubricadas as fis., sendo que a ultima partilha fora registrada em

11/12/1997.

Nao utiliza o livro de carga de processos as serventias.

As guias de recolhimento nao estao acondicionadas em pasta AZ,

embora separadas regularmente por mes, de forma organizada e com zelo. A

3



FIS.--__
contadora, Lazara, nos afirmou que vai coloca-Ias em pastas AZ.

Existem onze processos pendentes de calculos, sendo que um data de

08/01/2012 (200803327026), 10101/2012 (200990606015), 13/01/2012

(200202911289), dois datam de 29/01/2012 (200504077931, 20090340480), e, os

demais deste mes de fevereiro.

Portaria dos Auditorios e Oficiais de Justiga

Oficial: Euripedes Alves Ferreira, Avaliador, Depositario PUblico e Oficial.

(Unico Oficial da Comarca.)

0 Oficial nos afirmou que, em sua posse, existem inumeros mandados

em atraso de cumprimento, justamente por ser o Unico Oficial na ativa. Justificou

afirmando que, antes do recesso Forense o seu Unico colega, Sr. Leonidas,

aposentou-se pela compulsoria e devolveu varios mandados ja em atraso. Apos

serem estes redistribuidos, embora tambem restituidos os prazos, o sr. Euripedes

nao conseguiu colocar seu trabalho em dia.

"In loco", averiguamos o quantitativo de mandados em atraso que,

realmente, a calamitoso. Por outro lado, humanamente impossivel de serem

cumpridos em tempo habil, diante da vacancia de um dos cargos de Oficial de

Justiga da comarca. Alem disso, o cargo preenchido tambem possui perspectivas de

vacancia, ja que o atual titular ja requereu aposentadoria. Atualmente, a Porteira,

Lucines, presta auxilio como Oficiala "ad hoc".

ESCRIVANIA DO CRIME E DAS FAZENDAS POBLICAS

Relacao de servidores:

Escrivao Judiciario:

Escrevente:

1

- Eliete Pereira Alves

Herligena Fernandes de Paula
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Marta Aparecida Rosa

Marina das Gragas Machado

Geomar Benedito Pereira

Ana Carolina Ribeiro Pereira

Estagiaria:

- Ramila Bernardes Gonsalves

Livros Obrigatorios (nos termos do art. 45, itens 1 e 2, da Consolidagao de Atos

Normativos)

A escrivania possui todos os livros exigidos na seara criminal e civel.

Alem dos livros ainda obrigatorios (art. 45), continua utilizando livros que ja foram

abolidos, tais como Iivro tombo, remessa de precatoria etc. Ressalte-se que em

todos os livros os registros sao feitos manualmente, inclusive, aqueles que poderiam

adotar sistematica de folhas soltas, extraidas do SPG. Alguns casos, merecem

observag6es:

Livro de carga aos Advogados : detectou-se varias cargas alem do prazo. Destaca-

se, os processos com carga ha mais de 100 (cem) digs.

201003343621 - carga desde 03/09/2012 - Advogado: Jose Ari de S. Gomes

(OAB/MG: NO 122.802);

20110480078 - carga desde 26/09/2012 - Advogado: Jose Ary de Souza Gomes

(OAB/GO: NO 32108);

201200234728 - carga desde 26/10/2012 - Advogado: Euzelio Heleno de Almeida

(OAB/GO: NO 25825);

201200488428 - carga desde 26/10/2012 - Advogado: Euzelio Heleno de Almeida

(OAB/GO: NO 25825);

201200369690 - carga desde 26/10/2012 - Advogado: Euzelio Heleno de Almeida

(OAB/GO: NO 25825);

201200369720 - carga desde 26/10/2012 - Advogado: Euzelio Heleno de Almeida
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(OAB/GO: NO 25825);

201105054114 - carga desde 26 /10/2012 - Advogado : Euzelio Heleno de Almeida

(OAB/GO: NO 25825);

201200234620 - carga desde 26/10/2012 - Advogado: Euzelio Heleno de Almeida

(OAB/GO: N° 25825);

201200488363 - carga desde 26/10 /2012 - Advogado: Euzelio Heleno de Almeida

(OAB/GO: NO 25825);

201200719250 - carga desde 26/10 /2012 - Advogado : Euzelio Heleno de Almeida

(OAB/GO: NO 25825);

Livro de remessa a tribunals superiores : no Iivro utilizado tambem sao registradas

remessas aos Correios, INSS e outros setores envolvidos nos processos de fazenda

publica. A escriva foi orientada a proceder a individualizag5o das remessas a outros

tribunais superiores em um Iivro exciusivo, apenas para meihor controle.

Livro de carga de inqueritos e documentos : foram detectadas diversas cargas

com o prazo extrapolado. Destaca-se aquelas com mais de 1.000 (mil) dias, muito

embora exitam outras com menor tempo.

Processo Data da remessa para a

Deleg cia
200802566310 17/06/2008
200802566493 17/06/2008
200802566868 17/06/2008
200802566361 17/06/2008
200802566469 17/06/2008
200802566698 17/06/2008
200803184497 03/09/2008
200805951673 12/01/2009
200805951517
200800593159
200805951959

12/01/2009
12/01/2009
12/01/2009

200805886650
200904200811

18/06/2009
11/11/2009

200904582978
200904581084
200900940527

13/11/2009
24/11/2009
24/11/2009

201000850085 24/05/2010
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Livro de registro de termo de audiencia : o livro encontra-se desatualizado. A

escriva foi orientada a proceder a atualizarao do livro, juntando-se os termos

faltantes.

Livro de audiencias admonitorias : o livro encontra-se desatualizado. A escriva foi

orientada a proceder a atualizacao do livro, juntando-se os termos faltantes.

Livro de registro de armas, de objetos e valores : o livro esta regular. No entanto,

existe uma arma de fogo nas dependencias desta escrivania. A arma fica guardada

dentro de um cofre, no interior da escrivania. A escriva informou que mesmo tendo

ciencia de que nao mais a permitido o recebimento de armas de fogo (Provimento n°

20/2012), informou que so faz a remessa a 31 Cia. do 27° Batalhao de Policia Militar,

apos determinacao da magistrada, o que ainda nao ocorreu.

Processos em tramitacao: 2.269 (dois mil , duzentos e sessenta e nove)

Segundo relatorio do SPG, existem 1.184 (mil, cento e oitenta e

quatro) processos de fazenda publica e 1.085 (mil e oitenta e cinco) processos

criminais, totalizando, portanto, 2.269 (dois mil , duzentos e sessenta e nove)

processos em tramitacao.

Existem inumeras petig6es e/ou documentos para serem juntados.

Verificou-se tambem, em especial, na seara criminal, que os documentos que

necessitam ser assinados pelo magistrado ficam guardados em pastas ate o

autografo. Enquanto isso, nos autos ha certidao sobre a expedicao de documentos

e, se for a situacao, que ele foi enviado. Ocorre que ele sequer chegou a ser

assinado, quanto menos enviado. E o caso, por exemplo de mandados de prisao ou

precatorias.

Observou-se que a costumeiro "amarrar por linha" urn processo ao

outro, sem fazer o apensamento junto ao SPG. A escriva foi orientada a proceder ao

apensamento eletronico tambem.
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A escrivania nao utiliza o Provimento n° 05/2010 da Corregedoria, ---/

referente aos atos ordinatorios, e, situ uma Portaria da Diretora do Foro local. Urna

copia do referido provimento foi deixado com a responsavel pela escrivania.

Foi noticiado que o Sistema de Decisoes Monocraticas - SDM e

alimentado pelo gabinete, mas nem sempre liberado o conteudo dos atos decisorios.

Por esta assertiva, os assistentes da juiza informaram que as vezes nao conseguem

liberar o conteudo dos atos decisorios, razao pela qual foram orientados a procurar a

Divisao de Gerenciamento de Sistemas da Corregedoria para suporte.

Em consulta ao Sistema Controle, vislumbramos os seguintes

processos paralisados ha mais de 100 dias:

200702081579 - Ag. juntada de interlocutoria desde 15/06/2007
201003301635 - Ag. Provid. da Escrivania desde 27/10/2010
200704400892 - Ag. Decurso de Prazo desde 08/08/2012
200604378201 - Ag. Decurso de Prazo desde 18/12/2012
200804765469 - Ag. Decurso de Prazo desde 09/08/2012
201003010746 - Ag. Decurso de Prazo desde 17/02/2012
201200121761 - Ag. Decurso de Prazo desde 17/10/2012
201200121710 - Ag. Decurso de Prazo desde 17/10/2012
201200815151 - Ag. Decurso de Prazo desde 17/10/2012
201200121664 - Ag. Decurso de Prazo desde 17/10/2012
201000540116 -Ag. Decurso de Prazo desde 27/11/2012
200902952638 - Ag. Decurso de Prazo desde 27/11/2012
201000540078 - Ag. Decurso de Prazo desde 27/11/2012
201204261657 -Ag. Devolurao de Mandado desde 11/12/2012
201100268418 - Ag. Devolucao de Mandado desde 12/12/2012

- 201204425129 - Ag. Devolucao de Mandado desde 12/12/2012
201203716219 - Ag. Devolurao de Mandado desde 18/12/2012
200905034494 - Ag. Devolug5o de Mandado desde 28/11/2012
201203621110 - Ag. Devolucao de Mandado desde 16/102012
201203787124 - Ag. Devolucao de Mandado desde 25/10/2012
201202660589 - Ag. Devolucao de Mandado desde 16/10/2012
201202248181 - Ag. Devolucao de Mandado desde 16/08/2012
201103513600 - Ag. Devolucao de Mandado (execucao penal) desde 23/07/2012

Ja nos feitos de natureza criminal, observou-se relativo atraso

processual, especialmente naqueles feitos em que nao ha prisao cautelar. Segundo

relatorio de prisoes cadastradas pela escrivania no SPG, existem 25 (vinte e cinco)

processos com prisoes cautelares, acumulando 27 (vinte e sete) presos. A listagem
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fornecida pelo estabelecimento prisional noticia a ocorrencia de 15 (quinze) prisoes

provisorias, 14 (quatorze) prisoes em regime fechado, 15 (quinze) prisoes em regime

semiaberto e 03 (tres) prisoes em regime aberto.

Dentre os processos corn prisoes, foi possivel observar algumas

irregularidades:

201300048349 - 0 processo nao foi encontrado no localizador informado no

sistema. Segundo a escriva, ele foi enviado no dia anterior ao Ministerio Publico para

ciencia de audiencia designada. No entanto, nao foi feita a devida andamentacao no

sistema.

201204525697 - 0 processo nao foi encontrado no localizador informado no

sistema . Ocasionalmente , foi encontrado em localizador outro destinado a

extratacao de processos . Verificou -se que existia audiencia marcada para a data de

21/02/2013, porem , os autos nao estavam devidamente preparados para a

solenidade, haja vista que ainda nao tinham sido juntadas aos autos as certidoes

dos meirinhos.

201300112853 - Verificou-se que a escrivania adota pratica processual diversa da

regulada no Codigo de Processo Penal e entendimentos sumulares . A contagem dos

prazos processuais , na escrivania , a feita tal como nos processos civeis , ou seja,

apos a juntada dos mandados aos autos . No caso , a denunciada foi citada em

02/02/2013 para apresentar resposta , o que nao ocorreu . No entanto, como o

mandado de citagao so foi juntado em 13/02/2013 , o processo ainda se encontra

aguardando decurso de prazo. Essa pratica , alem de impropria , posterga o tempo de

processamento da acao penal e, consequentemente, o periodo da segregacao

cautelar , uma vez que os autos ja deveriam estar conclusos para a designagao de

defensor dativo.

201203854166 - Ha sentenga condenatoria, no entanto, foi facultado o direito de

recorrer em liberdade. Para tanto, o magistrado em substituigao na comarca

determinou a expedicao de alvara de soltura. A sentenga a datada de 05/02/2013 e

foi publicada tambem na mesma data. No entanto, ate a data da correig5o nao
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constava nos autos alvara de soltura em favor do acusado, violando portanto o que

preconiza a Resolug5o n° 108/10 do CNJ. A escriva foi orientada a expedir o

documento de soltura.

200805892570 - Execucao Penal. Consta no processo informagao de foi expedida

carta precatoria de cumprimento de pena para a 41 Vara Criminal de Goiania (VEP 1)

em 12/03/2009. Apos esse ato, nao se adotou nenhum outro ato processual nos

autos. Encontra-se aguardando cumprimento de pena.

201203772500 e 201202147440 - Execucao Penal do sentenciado WILLIAN

TEODORO CAIXETA. Possui duas guias de recolhimentos . Para cada guia, foi

autuado um Processo de Execucao Penal - PEP, portanto , dois n6mero de

processos . As guias deveriam estar unificadas em um unico PEP. Os autos estao

apensados . Na mesma situacao, autos n° 200604643750 e 200902075459

referentes ao sentenciado JOSE SOARES DA SILVA JUNIOR.

200900362396 - Consta termo de audiencia de justificacao realizada em 11/01/2013,

solto nos autos, sem a devida juntada ate o momento, portanto.

Igualmente, nos demais processos - seja fase de conhecimento ou

de execucao, mas sem segregagao de pessoas - foram identificadas algumas

irregularidades.

201203854166 - Aguarda devolucao de precatoria com data pre-determinada para

devolucao . Foi oficiado a comarca de Piracanjuba para proceder a devolucao em

07/12/2012, porem ate o momento os autos nao retornaram . Orientou-se a proceder

a reiterag5o do officio.

201202096616 - Consta no processo proposta de transag5o penal, na qual uma das

condiroes e o comparecimento mensal do denunciado no forum para justificar as

atividades. A proposta a de meados de agosto de 2012. Nao consta nos autos

nenhuma certidao de comparecimento do denunciado, no entanto, as autos estavam

em localizador destinado aos processos que aguardam cumprimento de pena.
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200303186075 - Agao penal. 0 processo foi suspenso , haja vista que o denunciado
foi citado por edital. Os autos estavam juntos com os processos que aguardavam
cumprimento regular de pena.

200303199649 - Execucao Penal. 0 sentenciado encontra-se foragido. Foi

determinada a regressao cautelar e a consequente expedicao de mandado de

prisao. No entanto, os autos estavam com os processos que aguardam cumprimento
de pena.

201003587857 - A9ao Penal. Consta carta precatoria de intimacao expedida a

comarca de Hidrolandia datada de 21/03/2012. Ate o momento nao foi adotada

nenhum gestao no sentido de solicitar a devolucao da carta precatoria, muito
embora, a essa altura , tenha perdido seu objeto.

200903369588- Agao Penal. Consta nos autos copia de despacho generico e sem o

seu completo preenchimento de dados individualizadores, datado de 01/07/2011,

determinando a devolucao do processo ao cartorio em razao de ferias legais

usufruidas pela magistrada. Nesta data, os autos ja estavam aptos a sentenga de

merito, no entanto, essa so foi exarada em 16/08/2012, pela magistrada Flaviah

Langoni Costa Pinheiro. Apos o transito em julgado, o processo foi arquivado, muito

embora nao houvesse nenhuma determinagao no sentido. Outrossim, algumas
certidoes, entre elas a de arquivamento, estao sem assinatura.

201002553819 - Agao Penal. Consta determinagao para expedicao de edital de

intimagao datada de 10/09/2010. A determinagao so foi cumprida em 28/11/2012.

Programa Atualizar I

Nesta escrivania verificou-se que visualmente o "layout" do

Programa vem sendo mantido. As rotinas, entretanto, nao tern sido observadas. Foi

bastante comum nao encontrar diversos processos nos localizadores cadastrados

no sistema. Segundo a escriva, ela tem controle de todos os processos que nao

estao no localizador. Quando orientada a proceder a atualizacao do localizador,

informou que a mais facil adotar o controle de onde o processo esta do que ter que
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atualizar os dados no sistema.

Da mesma forma que os localizadores nao sao devidamente

cadastrados, as fases do sistema tambem nao o sao. Sendo assim, varios

processos estavam em fases que nao condiziam com seu estagio atual.

Exemplificando, haviam processos que estavam aguardando audiencia no sistema,

mas que nao foram localizados na escrivania, pois estavam com vista ao Ministerio

Publico; outros, tambem aguardando audiencia, estavam aguardando extratacao de

atos judiciais.

Ressalte-se que a nao utilizacao correta dos localizadores traz a

tona problema antigo: o desaparecimento de processos. Quando da situagao da

correigao, foi necessario proceder a busca de alguns processos que nao estavam

nos devidos localizadores. Tal pratica sera sempre necessaria quando um processo

nao esteja no localizar informado e a escriva nao esteja na escrivania, pois so ela

sabe onde estao processos.

Outrossim, a nao atualizarao da fase tambem pode ocasionar

problemas desnecessarios, como o da parte comparecer ao forum para consultar

processo que no sistema se encontra na escrivania, mas que, de fato, esta com

vista ao Ministerio Publico, por exemplo.

A servidora foi orientada a manter as rotinas do Programa Atualizar.

Todavia, mostrou-se resistente a qualquer mudanga, sempre justificando que as

rotinas do Programa demandam mais tempo que as por ela adotada.

Condicoes Materiais da Serventia

Esta serventia a ampla, bern arejada. Os processos do crime estao

devidamente separados dos das fazendas publicas, cada qual em uma sala, sendo

que os do crime sao autuados corn capa "rosa" e os das fazendas com capa "azul".

Entre os criminals, nem todos os processos de execucao penal estavam visualmente

identificados como determina o Manual de Rotinas deste Orgao (capas "amarelas",

"verde" e "azul"), sob alegagao de que faltavam os recursos materials para tanto.
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A escrivania conta com alguns equipamentos modernos e outros
bern precarios para realizacao dos trabaihos . E bern organizada e, aparentemente,
possui armarios suficientes para acomodagao de todo acervo processual . Ressalte-
se que no momento da correicao , grande parte do acervo estava concluso a
magistrada.

ESCRIVANIA DE FAMILIA, SUCESSOES, INFANCIA E JUV. E 10 CIVEL

(Escrivania nao oficializada)

Relacao de servidores:

Escriva Judiciaria : - Carmem Lucia da Silva Araujo

Escrevente : - Isabel Cristina Araujo da Silva Magalhaes

Livros Obrigatorios (nos termos do art. 45, itens 1 e 2, da Consolidagao de Atos
Normativos)

Livro de registro de termo de audiencia : A escrivania nao utiliza o referido livro,

contrariando o que dispoe o artigo 37, item 1, alinea b, da Consolidagao dos atos

normativos da Corregedoria, razao pela qual orientamos a sra . escriva a
providenciar sua confeccao.

Livro de Carga a Advogados: Conforme relatorio retirado do Sistema Controle,

corroborado por consulta ao Sistema de Primeiro Grau, detectamos as seguintes

cargas com prazo extrapolado:

- 200804020927 - Com carga desde 13 /04/2011
- 200705042418 - Com carga desde 23/11/2011
- 200702098650 - Com carga desde 26 /07/2012
- 200102263994 - Com carga desde 19 /11/2012
- 200003476060 - Com carga desde 20 /11/2012
- 200202900210 - Com carga desde 19/12/2012
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Em todos esses casos, a escriva informou que ja entrou em contato

com os advogados responsaveis. Orientamos a reiterar os contatos sempre que

possivel, a fim de regularizar o andamento processual dos mencionados autos.

Livro de Carga ao Ministerio Publico: 0 controle das cargas ao representante do

Ministerio Publico a feito normalmente, via Sistema de Primeiro Grau. Conforme

consulta efetuada no SPG, detectamos duas cargas com prazo extrapolado:

- 201000145632 - com vistas desde 25/04/2011 (diligencia investigatoria)

- 201200439664 - com vistas desde 15/02/2012 (apuragao de ato infracional)

Processos em tramitagao:

Atualmente, existern 1.435 processos em tramite na serventia.

Constatamos a ausencia de termo de conclusao nos processos

enviados ao gabinete. Orientamos a escriva a praticar tal ato.

Orientamos, ainda, a senhora escriva a retirar periodicamente o

relatorio gerencial da serventia pelo sisterna SPG, a fim de impulsionar algum feito

que eventualmente encontra-se paralisado alem do prazo.

Por este relatorio, corroborado com consulta ao Sisterna Controle,

constatamos 370 processos paralisados em suas fases atuais ha mais de 100 dias,

a exemplo dos seguintes:

Aguardando resposta de solicitagao : constatamos 52 processos paralisados

nessa fase, a exemplo dos que seguem:

- 200604362913 - desde 10/01/2011

- 200802825731 - desde 03/02/2011. Apesar de constar no sistema corno paralisado
"aguardando resposta de solicitagao ", a descrigao processual , junto ao SPG, acusa
que o processo encontra -se "Com a delegacia desde o dia 05.08.2008, entregue ao
agente Artur".

- 201003954710 - desde 06/06/2011

- 201102119380 - desde 28/07/2011

- 201103761697 - desde 13/10/2011
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Aguardando providencia da escrivania : constatamos 50 processos estagnados

nessa fase, aguardando providencias diversas, a exemplo dos que seguem:

- 201102364821 - para extratar, desde 21/11/2011

- 200804370995 - para expedir carta de intimacao, desde 02/12/2011

- 201104968872 - para expedir mandado, desde 25/01/2012

- 200901788737 - para expedir carta de intimacao, desde 03/02/2012

- 201102834798 - para extratar, desde 12/03/2012

Aguardando devolucao de mandado : constatamos 28 processos paralisados

nessa fase , a exemplo dos seguintes:

- 201100487632 - desde 23/02/2011

- 201002695095 - desde 20/09/2011

- 200903143679 - desde 05/10/2011

- 201202423773 - desde 06/09/2012

- 201200963940 - desde 09/10/2012

Aguardando publicacao de extrato: constatamos 8 processos paralisados nessa

fase, a exemplo dos seguintes:

- 201101546152 -desde 01/09/2011

- 201102129210 - desde 16/01/2012

- 200303205720 - desde 27/06/2012

- 201200666067 - desde 01/08/2012

- 201201438564 - desde 10/10/2012

- 201102984307 - desde 31/10/2012

- 200702223861 - desde 10/11/2012

- 201103351960 - desde 10/11/2012

Processos Mencionados no Processo Administrativo 4176251/2012

Quanto aos processos mencionados no processo administrativo n°.

4176251/2012, como contendo despachos sem o impulso processual necessario, os
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localizados nessa serventia encontram-se na seguinte situacao:

- 201003840242 - Apos sentenciado pela dra . Elaine Christina de Alencastro Veiga

Araujo, a parte Exequente solicitou realizacao de penhora online para satisfarao do

debito . Atualmente , encontra -se aguardando a realizagao da penhora, desde

19/11/2012.

- 201001012741 - Consta as fls. 69 o despacho da MMa Juiza Elaine Christina

Alencastro Veiga Araujo em apoio na Corregedoria Geral de Justiga datado de

20.08.2012, que determinou a oitiva da parte contraria. Nao consta carimbo de

conclusao. 0 processo encontra-se paralisado por 01 (um) ano.

- 200604334561 - 0 ato seguinte ao despacho controverso trata-se de decisao da

MMa Juiza em apoio na Corregedoria de Justiga, sem data, que homologou o calculo

da contadoria. As partes foram intimadas do decisum. 0 feito aguarda impulso da

parte interessada.

- 201003635576 - 0 processo foi sentenciado pela divisao de apoio da Corregedoria

de Justiga na data de 27.08.12. 0 sucumbente apresentou recurso de apelacao, o

qual foi recebido em 05.12.2012 e intimada a parte ex adversa em 21.01.2012. 0

processo aguarda providencia da escrivania no sentido de certificar o contraditorio.

- 200904329784 - 0 processo foi despachado pela divisao de apoio da

Corregedoria de Justiga na data de 20.08.2012, determinando as partes

especificarem provas que pretendem para produzir. A parte autora requereu a

producao de prova pericial. No despacho de fls. 132, a Juiza Titular determinou ao

autor esclarecer o tipo de prova pericial a ser produzida. 0 processo foi extratado e

publicado em 05.12.2012. Processo aguardando impulso da parte.

- 200800033633 - 0 processo foi sentenciado pela divisao de apoio da Corregedoria

de Justiga em 03.09.2012. As partes interpuseram recurso de apelacao.

Apresentado o contraditorio, por meio de despacho , a MMa Juiza determinou a

remessa dos autos ao Tribunal de Justiga em 08.11.2012.
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- 200403042180 - 0 processo foi sentenciado pela divisao de apoio da Corregedoria

de Justiga em " /08/2012". A parte sucumbente apresentou recurso de apelagao.

Processo aguarda a juntada de interlocutoria.

ESCRIVANIA DO 2° CIVEL E ANEXOS

Relacao de servidores:

Escrivao Judiciaria : - Joanilson de Moraes e Souza

Escriva Substituta : - Christiane Licindo de Moraes e Souza Borges

Escrevente : - Tuanne Contes de Oliveira

- Miria Vicente de Jesus Alves

Livros Obrigatorios (nos termos do art. 45, itens 1 e 2, da Consolidacao de Atos

Normativos)

Livro de registro de termo de audiencia : A escrivania nao utiliza referido Iivro,

contrariando o que dispoe o artigo 37, item 1, alinea b , da Consolidacao dos atos

normativos da Corregedoria, razao pela qual orientamos a sra . escriva a

providenciar sua confecrao.

Livro de Carga a Advogados : Livro utilizado regularmente. Conforme relatorio

retirado do Sistema Controle, corroborado por consulta ao Sistema de Primeiro

Grau, detectamos as seguintes cargas com prazo extrapolado:

- 201102074092- Com carga desde 01/11/2011
- 201101813924-Corn carga desde 01 /11 /2011
- 200904191057 - Com carga desde 18/12/2012

Em todos esses casos, a escriva informou que ja entrou em contato

com os advogados responsaveis. Orientamos a reiterar os contatos sempre que

possivel, a fim de regularizar o andamento processual dos mencionados autos.
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Livro de Carga ao Ministerio Publico: 0 controle das cargas ao representante do

Ministerio Publico a feito normalmente, via Sistema de Primeiro Grau. 0 livro

encontra-se regularmente utilizado. Conforme consulta efetuada no SPG, nao

detectamos cargas com prazo extrapolado.

Processos em tramitacao:

Atualmente, existem 565 processos em tramite na serventia.

Pelo retatorio gerencial do SPG, corroborado com consulta ao Sistema

Controle, constatamos 04 processos paralisados em suas fases atuais ha mais de

100 dias, a seguir listados:

- 200504135230 -Aguardando decurso de prazo - vencido desde 05/10/2012

- 201203439231 -Aguardando decurso de prazo - vencido desde 26/12/2012

- 201002224238 - Aguardando devolucao de precatoria - desde 14/09/2011

- 201201544283 -Aguardando resposta de solicitacao - desde 05/11/2012

Processos Mencionados no Processo Administrativo 4176251/2012

Quanto aos processos mencionados no processo administrativo n°.

r' 4176251/2012, os localizados nessa serventia encontram -se na seguinte situacao:

- 200803128309 - Apos os despachos considerados sem o impulso processual

necessario, o Requerente informou a desconstituigao de seu procurador, no que the

foi deferido prazo para constituir urn novo. Atualmente, o processo encontra-se

aguardando a manifestagao do Requerente a respeito disso.

- 200802997346 - Os autos encontram-se paralisados desde 18 /11/2010 , quando

houve o ultimo despacho sem a devida providencia judicial . Apos, houve certificagao

e juntada da decisao dos Embargos a Execucao que correm em apenso
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(201001552940). Atualmente, encontra -se concluso.

- 201001552940 - Embargos a execucao, correndo em apenso aos autos principals

(200802997346). A dra. Elaine Christina Alencastro Veiga Araujo proferiu sentenga

em agosto de 2012. Apos o transito em julgado, houve o traslado da sentenga para

os autos principals. Encontra-se, atualmente, aguardando certificacao e

arquivamento.

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

Relagdo de servidores:

Secretaria do acervo de J. Civel:

- Rafaella Torquato de Souza (contratada pelas

serventias civeis)

Secretaria do acervo de J. Criminal:

- Ana Carolina Ribeiro Pereira (escrevente junto a

Escrivania do Crime)

Livros Obrigatorios (nos termos do art. 45, itens 1 e 2, da Consolidacao de Atos

Normativos)

Livro de registro de termo de audiencia : A escrivania nao utiliza referido livro,

contrariando o que dispoe o artigo 37, item 1, alinea b, da Consolidagao dos atos

normativos da Corregedoria. Entretanto, a servidora responsavel informou que nao

existem mais audiencias agendadas para processos fisicos, e que os processos do

Projudi contam com o controle de audiencias especifico do modulo virtual.

Livro de Carga a Advogados: Livro utilizado regularmente para processos fisicos.

Processos virtuais, o controle a feito pelo proprio Sistema Projudi. Conforme relatorio

retirado do Sistema Controle, corroborado por consults ao Sistema de Primeiro
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Grau, e tambem do Sistema Projudi, detectamos as seguintes cargas com prazo

extrapolado:

Processos Fisicos

- 200604225266 - desde 13/07/2012
- 200801022384 - desde 13/07/2012
- 200804823515 - desde 13/07/2012
- 200803712892 - desde 13/07/2012
- 200604226017 - desde 13/07/2012
- 200801022236 - desde 13/07/2012
- 200901618483 - desde 13/07/2012
- 200800543038 - desde 13/07/2012
- 200802223316 - desde 13/07/2012
- 200800763348 - desde 13/07/2012
- 200803207195 - desde 13/07/2012
- 200701632091 - desde 13/07/2012
- 200604225770 - desde 13/07/2012
- 200702990862 - desde 13/07/2012
- 200704344070 - desde 13/07/2012
- 200804823086 - desde 13/07/2012
- 200800543070 - desde 13/07/2012
- 200704780571 -. desde 13/07/2012
- 200902362636 - desde 13/07/2012
- 200901618513 - desde 13/07/2012
- 200702991125 - desde 13/07/2012
- 200805261618 -• desde 13/07/2012
- 200604225703 - desde 13/07/2012
- 200604225525 - desde 13/07/2012
- 200901836642 desde 13/11/2012

Processos Virtuais

1i
;f<Ass ^

- 0 Sistema devolve o prazo a escrivania automaticamente. Assim, nao
constam cargas fora do prazo.

Em todos esses casos, a escriva informou que ja entrou em contato

com os advogados responsaveis. Orientamos a reiterar os contatos sempre que

possivel, a fim de regularizar o andamento processual dos mencionados autos.

Livro de Carga ao Ministerio Publico: 0 controle das cargas de processos fisicos

ao representante do Ministerio Publico a feito normalmente, via Sistema de Primeiro

Grau. 0 livro fisico encontra-se regularmente utilizado. 0 controle de vistas no
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processo virtual a realizado automaticamente pelo Sistema Projudi. Dentre todos as ----

registros, constatamos as seguintes cargas com prazo extrapolado:

Processos Fisicos: nenhum

Processos Virtuais: 0 Sistema devolve o prazo a escrivania.

Processos:

Processos em tramitardo : 805, sendo 179 fisicos e 626 pelo Projudi.

Pelo relatorio gerencial do SPG, corroborado com consulta ao Sistema

Controle, e consulta ao Sistema Projudi, constatamos 253 processos paralisados em

suas fases atuais ha mais de 30 dias (126 fisicos e 115 virtuais), dentre os quais

podemos listar:

Processos Fisicos

200704344623 - desde 13/07/2012 aguardando providencia da escrivania

200900991121 - desde 09/10/2012 aguardando devolucao de mandado

200901671899 - desde 18/10/2012 aguardando devolucao de mandado

200904323310 - desde 09/10/2012 aguardando resposta de solicitacao

200901484487 - desde 09/10/2012 aguardando resposta de solicitacao

Processos Projudi

Aguardando expedigbo de Alvara : Encontrados 3 processos nessa fase.

5010682.32 - desde 16/10/12 (128 dias)

5091097.2 - desde 25/09/12 (149 dias)

5055547.43 - desde 11/09/12 (163 dias)

Aguardando expedigdo de carta de citagdo : Encontrados 23 processos nessa
fase, dentre os quais, podemos citar:

7203342. 53 - desde 07 /10/11 (503 dias)
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5138196 . 65 -desde 23/10/12 (121 dias)

5022971. 94 - desde 24/09/12 ( 150 dias)

5007559 . 26 - desde 07 /02/12 (380 dias)

7177980. 49 - desde 03/10/11 (507 dias)

7181331. 30 - desde 17 /08/11 (554 dias)

7164212. 56 - desde 30/06/11 (602 dias)

7156904. 66 - desde 17/06/11 (615 dias)

7147357. 2 - desde 16/06/11 (616 dias)

5080880 . 94 - desde 25/09/12 ( 149 dias)

5147927. 85 - desde 20 /11/12 (93 dias)

Aguardando expedicao de carta precatoria : Constatamos 3 processos nessa

fase.

5148357.37 - desde 02/12/12 (81 dias)

5148413.70 - desde 02/12/12 (81 dias)

5088477.17 - desde 29/11/12 (84 dias)

Aguardando intimacao : Encontrados 5 processos nessa fase.

5093311.63 - desde 19/09/12 (155 dias)

7204891.98 - desde 20/12/12 (63 dias)

5072966.76 - desde 11/12/12 (72 dias)

5114390.98 20/11/12 (93 dias)

7133890.53 17/10/11 (493 dias)

Aguardando expedicao de mandado : Constatamos 23 processos nessa fase,
dentre os quaffs, podemos citar como exemplo:

7070994. 8 - desde 02 /03/12 (356 dias)

7109250. 83 - desde 13 /11/12 ( 100 dias)

7220879. 62 - desde 13/11/12 ( 100 dias)

7147650.69 - desde 09/11/12 (104 dias)

7204891.98 - desde 06/11/12 (107 dias)

5111893.14 - desde 17/10/12 (127 dias)

7203344.23 - desde 10/09/12 (164 dias)

5152241.74 - desde 27/11/12 (86 dias)
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7186335.48 - desde 14/11/12 (99 dias)
!Au GIs. _-_ .

Aguardando expedigdo de officio : Encontramos 58 processos nessa fase , dentre

os quaffs, exemplificamos com os seguintes:

7109250.83 - desde 13/11/12 (100 dias)

5005998.64 - desde 25/02/12 (362 dias)

7089846.46 - desde 18/08/11 (553 dias)

7040472.95 - desde 10/08/11 (561 dias)

7140295. 8 - desde 10/08/11 (561 dias)

7140626 .87 - desde 10 /08/11 (561 dias)

7151622.47 - desde 10/08/11 (561 dias)

1181.76 - desde 12/05/11 (651 dias)

7079210. 55 - desde 10/11/12 (103 dias)

5074245. 97 - desde 18 /07/12 (218 dias)

5072156.4 - desde 18/07/12 (218 dias)

5063226.94 - desde 09/07/12 (227 dias)

7145097.49 - desde 27/03/12 (331 dias)

5004665.77 - desde 25/02/12 (362 dias)

7030004.72 - desde 25/02/12 (362 dias)

7037427.83 - desde 08/02/12 (379 dias)

7252246.70 - desde 08/02/12 (379 dias)

7063976.33 - desde 08/02/12 (379 dias)

7088317.89 - desde 10/08/11 (561 dias)

GABINETE DA DRA. VANESSA

Funcionarios lotados no gabinete:

- Alexandre Abi-Faisal Carneiro - Assistente de Juiz

- Silvia Aparecida Teixeira Moreira -Assistente Administrativa

Detectamos 1.485 processos fisicos conclusos e 73 via Projudi, dos
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quais 320 fisicos e 18 virtuais encontram-se em gabinete ha mais de

conforme listagem a seguir:

- Escrivania do Crime e Fazendas Publicas : 292 processos

- Juizados Civet e Criminal : 3 processos (fisicos)

- Familia, Sucessoes, Infancia e Juventude e 1 ° Civet : 18 processos

- 2° Civet e Anexos : 7 processos

- Projudi: 18 processos (virtuais)

100 dias, .'

A sistematica do Programa Atualizar nao a adotada em relacao aos

processos conclusos, seja quanto a utilizarao de localizadores especificos na

organizagao do acervo, seja na utilizagao de armarios sem portas para

armazenamento dos processos. A organizagao, entretanto, a mantida levando-se em

conta a data de conclusao processual.

Segundo informado pela magistrada, corroborando os dados obtidos

pelo SPG, foram proferidos, em Janeiro/2013, 261 atos em geral, sendo

aproximadamente 42 sentengas, 16 decisoes e 203 despachos.

Casos Especificos:

- 200701767833 - Notamos despacho sem assinatura da juiza a f. 173. Atualmente,

os autos se encontram conclusos. Nao consta certidao com a data de conclusao.

- 201201077383 - Processo envolvendo crianca portadora de necessidades

especiais. Existe a identificag5o de prioridade afixada na capa do processo,

entretanto, este se localizava junto com os demais, separado por data de conclusao.

Sem receber, portanto, o tratamento prioritario devido.

- 200700402181 - Conclusos para decisao desde 18/10/2012. Em consulta ao SPG,

entretanto, consta "Fazer conclusao apos ferias da juiza titular" na descrirao do

processo.

- 201000767455 - Conclusos para despacho desde 17/01/2013. Em consulta ao

SPG, entretanto, consta "Aguardando Juntada" na descricao do processo.
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Processo Administrativo n° 4176251/2012 as^^^

A respeito dos processos judiciais mencionados nos autos do processo

administrativo n°. 4176251/2012, contendo despachos supostamente de cunho

protelatorio, constatamos a seguinte situag5o:

Processos pertencentes a Escrivania dos Crimes e Fazenda Publica:

- 201003134836 - Conclusos para despacho - desde 22/01/2013

- 201000732813 - Conclusos para despacho - desde 01/11/2012

- 200903369588 - Arquivado definitivamente - desde 12/09/2012

- 200803838969 - Conclusos para despacho - desde 04/10/2012

- 200905211930 - Com Vistas ao Ministerio Publico - desde 04/10/2012

- 200805658470 - Conclusos para decisao - desde 22/10/2012

- 200700402181 - Conclusos para decisao - desde 18/10/2012

- 200804055640 - Conclusos para despacho - desde 01/02/2013

Processos pertencentes a Escrivania de Familia, Sucessoes, infancia e Juventude e

10 Civel:

- 200701609960 - Conclusos remetidos a escrivania - desde 21/01/2013

- 200504095980 - Conclusos para despacho - desde 18/10/2012

- 200902874386 - Conclusos para decisao - desde 26/11/2012

- 200904211902 -Aguardando intimacao do Ministerio Publico - desde 30/01/2013

- 200704962793 - Conclusos para despacho - desde 25/01/2013

- 200701767833 - Conclusos para decisao - desde 12/12/2012

- 200902222630 - Conclusos para despacho - desde 25/01/2013

- 201000085460 - Conclusos para decisao - desde 25/01/2013

- 201000965990 - Conclusos para decisao - desde 13/11/2012

- 201003635576 -Aguardando certificacao da escrivania - desde 31/01/2013

- 200604358134 - Conclusos para decisao - desde 30/01/2013

- 201000445849 - Conclusos para despacho - desde 25/01/2013

- 201000615450 - Conclusos para despacho - desde25/01/2013
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- 200904160062 - Conclusos para decisao - desde 24 /01/2013
YS/

- 200800033633 - Aguardando remessa ao Tribunal de Justiga - desde 06 /02/20
.13- A c _..' r

- 200604334561 - Aguardando o impulso da parte interessada - desde 13 /09/2012

- 200803217689 - Conclusos para despacho - desde 06/02/2013

- 201001012741 - Aguardando oitiva de parte - desde 31 /01/2013

- 200904329784 -Aguardando manifestagao de parte - desde 30/11/2012

- 200403042180 - Aguardando certificacao da escrivania - desde 27/09/2012

- 201003840242 - Aguardando realizacao de penhora online - desde 19/11/2012

- 200900667561 - Conclusos para decisao - desde 25/01/2013

- 201003833742 - Conclusos para decisao - desde 25/01/2013

0^

Processos pertencentes a Escrivania do 2° Civel e Anexos:

- 200303184889 - Conclusos para despacho - desde 25/01/2013

- 200504078776 - Conclusos para despacho - desde 25/01/2013

- 201001552940 -Aguardando pagamento de custas finais - desde 22/11/2012.

- 201000767455 - Conclusos para despacho - desde 17/01/2013

- 200701825981 - Conclusos para despacho - desde 06/02/2013

- 200904510462 - Susp. aguardando o andamento do apenso - desde 25/01/2013

- 201000237847 - Conclusos para despacho - desde 25/01/2013

- 201002867651 - Nao consta descricao da fase, nem data de conclusao. 0

processo tambem nao foi localizado em gabinete.

- 200904191057 - Com carga ao advogado - desde 18/12/2012

- 200803128309 - Aguardando a manifestacao do Requerente - desde 05/02/2013

- 200604311774 - Conclusos para despacho - desde 27/11/2012

- 200802997346 - Consta no SPG como "Suspenso aguardando andamento do

feito" desde 22/11/2012. Entretanto, estava concluso a juiza.

- 200806010171 - Conclusos para despacho - desde 30/01/2013

- 200901039114 - Conclusos para despacho - desde 07/12/2012

- 200504063019 - Susp. aguardando o andamento do apenso - desde 06/02/2013

Nao houve mencao a processos pertencentes aos Juizados ou ao Projudi.

Conclusoes/Sugestoes a Corregedora -Geral:
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1) No decorrer dos trabalhos, nao constatamos a pratica de novos atos

judiciais sem cunho decisbrio, ou sem o devido impulso processual, com data

posterior a 01/07/2011.

2) A respeito dos processos judiciais mencionados nos autos do processo

administrativo n°. 4176251/2012, constatamos que a major parte deles teve seu

tramite normalizado, corn a prolacao de sentenca pela divisao de atividade

especjfica da Corregedoria-Geral ou a pratica de outros atos necessarios. 0

processo n°. 200800033633, entretanto, aguarda remessa ao Tribunal de Justiga

desde 08.11.2012, para julgamento de recurso. E o processo n°. 200802997346

encontrava-se suspenso aguardando julgamento de embargos a execucao que

corriam em apenso. Com o julgamento dos embargos, o processo nao retomou seu

curso normal, estando concluso para despacho desde 22.11.2012.

3) Quanto a disponibilidade de funcionarios, constatamos a existencia de

03 cargos vagos (dois de escrevente e um de oficial de justiga). 0 concurso para

preenchimento da vaga de Oficial encontra-se sobrestado , porem , ja previsto. Nao

se sabe quanto ao destino das vagas para escrevente . De qualquer maneira, o

provimento de todos os cargos a essencial a melhor fluencia dos trabalhos inerentes

a prestacao jurisdicional.

4) Corn relagao a organizagao dos processos conclusos a juiza, por se

tratar de um quantitativo de mais de 1.400 processos, sugere-se sejam adotadas as

diretrizes do Programa Atualizar, principalmente no que concerne a fixagao de

numeros e tetras localizadores nas estantes (tat qual feito nas escrivanias).

Facilitaria a localizacao de processos especificos, ao mesmo tempo em que a uma

medida totalmente compativel com a atual organizagao utilizada, que leva em

considerag5o a data de conclusao dos autos.
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ASSESSORIA DE ORIENTAcAO E CORREI(;AO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTI^A DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos

15 dias do mes de Margo do ano de 2013.

Lucima Batista Pereira
12a Assessora Correicional

Pedro Henricjue Silva Amaral
130 Assessor Correicional

L andro Mehdonca a Araujo

150 Assessor Correicional

oao Paulo Lopes Tito

18° Assessor Correicional

c'
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c. -

tri unal
de justica
do estado de goias

ESTADO DE GOIAS
PODER JUDICIARIO

COMARCA DE BELA VISTA DE GOIAS
Secretaria do Juizo - Fone/Fax 62 3551-1775

Edificio do Forum, Rua R-6. n° 200, Setor Sao Geraldo- CEP 75.240-000

CERTIDAO

/'► Certifico para os devidos fins que encontram -se vagos nesta comarca 02 (dois)

cargos de Escrevente e 01 (um ) de Oficial de Justica, considerando que os servidores

AUGUSTO TORK DA SILVA ( escrevente) e MICHELLE GOMES SOARES (escrevente)

requereram exoneracao e LEONIDAS VIEIRA BRASIL (oficial de Justica), requereu

aposentadoria , todos conforme copias em anexo.

Certifico por fim que encontra-se em tramite perante o Tribunal de Justica os

autos n. 3517829 o qual versa sobre 01 (uma) vaga disponivel para a funcao de Oficial de

Justica , o qual encontra-se suspenso por determinacao da Comissao de Selecao.

Bela Vista de Goias, 22 de fevereiro de 2013.

Silvia Apar cida Teixeira Moreira

Assistente Administrativo
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