
U PODER JUDICIARIO
tribunal : Corregedoria -Geral da Justiga
d e j ustica Departamento de Correicao e Servigos de Apoio
do estado do :joins Assessoria de Orientarao e Correicao

RELATORIO No 013/2013

A PUBLICAcAO DESTE RELATORIO E DETERMINAcAO DO
CONSELHO NACIONAL, DE JUSTICA, PELA META 2 DA CORREGEDORIA
NACIONAL DE JUSTICA, QUE DIZ:

"META 2: PUBLICAR 100% DAS AC,OES CORREICIONAIS
(PRESERVADO 0 SIGILO)"

DISCUSSAO.
OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATORIO SAO PASSIVEIS DE

Nos dias 08 a 12 de Abril de 2013, por determinacao da Excelentissima

Senhora Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora Nelma Ferreira Branco

Perilo, comparecemos a Comarca de JARAGUA, onde realizamos uma Correicao

Geral Extraordinaria constatando-se o seguinte:

Enderego do Forum : Avenida Dr. Wilson Rios B. Siqueira, no. 50, Colina Park

Telefone: (62) 3326-1881

Juizes de Direito : Dra. Dayana Moreira Guimaraes (Diretora do Foro)

Dr. Rinaldo Aparecido Barros

SECRETARIA DO FORO

Secretaria : Livia Poliane dos Santos Valadao.

As portarias estao sendo arquivadas em pastas proprias. 0 controle do

inventario dos moveis disponiveis na Comarca tambem encontra-se em ordem.
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Processos Administrativos:

Atualmente, nao existem processor administrativos ou sindicancias em

aberto.

Do acervo processual da Comarca

Atualmente, encontram-se em tramite 6.871 processor fisicos e 764

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

serventias. Acervo total, 7.635 processor.

Cargos existentes , vacantes e concursos em andamento

Segundo informado pela secretaria do Foro, de todos os cargos

disponiveis na comarca, atualmente encontram-se vagos 01 (um) de Escrevente

Judiciario, 03 de Escrivao e 01 (um) de Oficial de Justiga.

Ademais, existern 4 servidores desta comarca que encontram-se

exercendo suas atividades em outros 6rgaos/comarcas, devidamente autorizados

pela presidencia do Tribunal de Justiga:

- Valmiro Francisco Silva

- Mercia Morais B. Resende

- Dayane Miranda Rodrigues

- Durvalina Lino G. Mendonca

Nao existem concursos especificos em andamento para preenchimento

das vagas.

Protocolo

Responsavel : Wagner Jose de Oliveira (cedido pela prefeitura)
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u
- Weber Martins da Silva (ad hoc - em licenca) - 41 mandados

- Paulo de Paula Dias (em ferias) - 1 mandado

- Paulo Antonio Ramos Ferreira (a disposicao) - 6 mandados

Atualmente, constarn 6 mandados em atraso, sendo 1 distribuido ao sr.

Weber Martins e 5 em posse do sr. Paulo Antonio Ramos.

Condig6es Materiais do Forum

O Forum esta instalado em um dos novos predios inaugurados

recentemente pelo Tribunal de Justiga.

As serventias sao amplas e bern arejadas.

Todas bern organizadas, com apareihamento moderno e atualizado.

O deposito publico funciona no proprio predio do Forum e nao se

encontra em boas condigbes de conservacao.

Consta ainda um arquivo processual nas dependencias do predio, e

outro junto ao predio da prefeitura.

ESCRIVANIA DO CRIME

Relacao de servidores:

Encarregada da Escrivania:

Livia Nara de A. Bessa

Escreventes:

Ana Paula Pessoa Silva

Patricia Braga Alves

Funcionaria cedidos par prefeituras:

Jaqueline de Melo Lemos

Funcionarios da Fundacao Pro-Cerrado:

Lucas Paulo da Silva Oliveira
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Nao adota mais nenhum livro, em virtude da Secretaria do Foro tratar

dos documentos enviados, bem como diante da supressao dos antigamente

determinados pela Consolidacao dos Atos Normativos.

A servidora Patricia Braga Alves e a responsavel pelas assinaturas de

editais, por determinadao de portaria baixada pela diretoria do foro.

Distribuidor, Partidor, Contador

Titular: Antonio Marques de Paula.

Nao utiliza o livro de carga de processos as serventias.

0 livro de registro de partilha de bens a mantido, entretanto, ha tempos

nao a utilizado por falta de oportunidade.

As guias de recolhimento nao estao acondicionadas em pasta AZ,

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

Existe apenas um processo pendente de calculo, n°. 201101786455,

encaminhado a contadoria em 20/03/2013.

Portaria dos Auditorios

Porteiro: Wagner Jose de Oliveira (cedido pela prefeitura)

O sr. Porteiro nos informou que encontra-se provisoriamente

substituindo a porteira titular, sra. .

O livro de registro de feriados e e suspensao de expediente forense

encontra-se regularmente utilizado.

Os demais livros, segundo informado, encontram-se localizados na

secretaria do foro.

Oficiais de Justica

Oficiais : - Jose Martins Machado - 97 mandados

- Fabiano Luiz de Castro - 124 mandados
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Pablo Pereira Amorim Rocha

Funcionaria Voluntaria:

Tatiane Rodrigues da Silva

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

Normativos)

A escrivania possui apenas alguns dos livros obrigatorios , conforme as
seguintes observacoes.

Livro de carga aos Advogados: utiliza regularmente. Detectou-se 08 processos

com carga ha mais de 100 (cem) dias:

200900531279 - com carga desde 05/12/2011

200905041431 - com carga desde 16/02/2012

200804558080 - com carga desde 16/04/2012

201100068362 - com carga desde 31 /05/2012

200704348122 - com carga desde 16/10/2012

200904801165 - corn carga desde 14/11/2012

200804804227 - com carga desde 22/11/2012

200504064970 - corn carga desde 03/12/2012

Livro de carga ao Ministerio Publico: utiliza regularmente. Nao foram detectadas

cargas com excesso de prazo

Livro de remessa a tribunais superiores : o livro a utilizado regularmente, sem

maiores observag6es.

Livro de carga de inqueritos e documentos : o Iivro de carga e remessa de

documentos a utilizado de forma regular. A carga de inqueritos, entretanto, nao e

realizada da maneira exigida, razao pela qual a responsavel pela serventia foi

orientada a faze-lo.
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Livro de registro de termo de audiencia : o livro nao a utilizado pela serventia. A
escriva foi orientada a proceder a sua devida escrituragao.

Livro de audiencias admonitorias : o livro tamb6m nao 6 utilizado pela serventia. A
escriva foi orientada a proceder a sua devida escrituragao.

Livro de registro de armas, de objetos e valores : o livro esta regular. Nao existem

armas de fogo nas depend6ncias da escrivania. No periodo dos trabaihos

correicionais, a escrivania segue o procedimento previsto no Provimento n° 20/2012,

no que tange a remessa das armas ao Batalhao de Policia Militar.

Processos em tramitacao

Existem 2.289 processos em tramitacao na serventia.

A escrivania pratica apenas alguns dos atos indicados no Provimento
n° 05/2010 da Corregedoria , referente aos atos ordinatorios . Uma c6pia do referido
provimento foi deixado com a responsavel pela escrivania, com a orientacao para

que se estenda a aplicacao de referidos atos a outras situag6es previstas no
regramento.

0 Sistema de Decisoes Monocraticas - SDM a alimentado
normalmente pelo gabinete.

Em consulta ao Sistema Controle, vislumbramos aproximadamente 572

processos paralisados ha mais de 100 dias , dentre os quais cerca de 80 % envolviam
processos remetidos ao Tribunal de Justiga, ou aguardavam decurso de prazos
diversos , tais como de suspensao do processo em casos de transacao penal,

decorrentes de r6u revel, ou para cumprimento de penas impostas.

Dentre os poucos casos de paralisacao processual sem justificativa,
podemos mencionar:

- 201202669756 - Aguardando decurso de prazo desde 25/10/2012
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- 201204313894 - Aguardando devolucao de mandado desde 14 /12/2012
- 201200012067 - Aguardando Resposta de Solicitagao desde 16/10/2012
-201103707366 - Encaminhado a Escrivania em 30/08/2011 e, ate o momento, sem
maiores providencias.

Em todos os casos, repassamos a listagem dos processos a

responsavel pela serventia, que se prontificou a resolver as pendencias existentes
ainda no decorrer dos trabalhos correicionais.

Processos Envolvendo Prisoes Cautelares

Segundo relatorio de prisoes cadastradas pela escrivania no SPG,

existem 76 (setenta e seis) processos com prisoes cautelares e 24 (vinte e quatro)

em cumprimento de sentenga, acumulando 100 (cem) presos.

Dentre os processos com prisoes provisorias em andamento,
podemos fazer algumas observacoes:

Processo Infragao Preso I Data da I Fase AtuaI
Prisao

20130047 J-9102 Tentativa Wender Ferreira Lima e 08/02/2013 A uard d Ig an o
de Carlos Henrique Lopes apresentagao
Homicidio
Qualificado de Defesa

Preliminar201300091775 T
I

rafico Leone) Bertulino Bastos 10/01/2013 Aguardando

Audiencia de
Instrucao

201202630264 Trafico E divaldo Damas da Silva 716/07/20121 Aguardando
Publicagao
da Sentenga

201300125327 Trafic Ho enrique Carvalho Bessa 1 11/01/2013 Aguardando
A d'"U iencia de

Ju^ao
201300203654 Trafico Lourengo da Rocha Neto 18/01/2013 Aguardando

Audiencia de
1 Instrucao
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201301044800 Furto Edilson Santana Soares 29/03/2013 Aguardando
Remessa de
inquerito

201301117638 Dano Paulo Henrique Azevedo 28/03/2013 0 denunciado
de Lima teve sua

citacao por
meio de
edital, com a
consequente
determinacao
de sua prisao
na data de
23/07/2012,
tendo o
acusado sido
preso em tal
data. 0
processo
aguardo
analise do
pedido de
prisao
preventiva.

201203289469 Trafico Valdivino Rosa de Souza 09/09/2012 Aguardando
laudo
toxicologico e
de sanidade
mental
julgamento
de habeas
corpus

200102289888 Homicidio Roberto Diogo de Souza 29/11/2011 Aguardando
Qualificado Audiencia de

Instrucao

201104556930 Lesao Lindomar Souza Silva 09/02/2012 Aguardando
Corporal Audiencia de

Instrucao

201300203700 Furto Valdimir Gomes da Silva 18/01/2013 Aguardando
Qualificado Apresentacao

de Defesa
Previa

201102080297 1 Roubo Maygoll Douglias Delfino 18/05/2011 Aguardando
da Rocha, Paulo Henrique Expedicao de
Marques de Oliveira e Intimarao de
Wesley Diogo dos Santos Sentenga

201103655412 Homicidio Edimar Alberto de Moraes 14/08/2011 Aguardando
Simples Apresentacao
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de Alegacoes
Finais

201203943649

201203233994

Roubo

Estupro

Marcio Pereira de Araujo e
Djanilson Rodrigues
Conceicao

02/11/2012 Aguardando
Audiencia de
Interrogatorio

201300479226

201300419568

201300791602

201300410099

201203463043

201204403818

201300682803

201100596865

Denes Pereira dos Santos

Tentativa Dione Eber Gabriel de
de IAlmeida
Homicidio

Furto
Privilegiado

Trafico

Trafico

Homicidio
Simples

Lesao
Corporal
Leve

Homicidio
Simples

Trafico

Trafico

Davi Mundinho da Silva

Danilo Farias Amorim e
Fagner Sousa Bueno

Alipio de Lacerda da Silva

Cleidimar Roberto de
Morals

Edson Ferreira Lima

Francisco das Dores de
Jesus

Fernando Rodrigues
Gonsalves

Fernando Ferreira de
Sousa

201300479200

201204199781 Estelionato Gilberto Aparecido da
Cunha e Junio Cesar
Moraes e Armenio Alves
Pereira

201204359142 Trafico I Felipe Resende de
Camargo

08/03/2013

10/02/2013

04/02/2013

07/03/2013

01/02/2013

Aguardando
Realizacao
de Exame de
DNA

Aguardando
Apresentacao
de Defesa
Previa

Aguardando
Cumprimento
de Decisao

Aguardando
Apresentacao
de Denuncia

Aguardando
Toxicologico

23/09/2012 I Aguardando
Devolucao de
Precatoria

26/11 /2012 l Aguardando
Audiencia de
Instrucao

21/03/2013 Aguardando
Apresentacao
de Defesa
Previa

25/02/2011 Aguardando
Audiencia de
Instrucao

10/02/2013 Aguardando
citacao do
acusado

24/11/2012 Aguardando
Apresentacao
de Alegacoes
Finais

05/12/2012 Aguardando
Audiencia de
Instrucao
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201300125629 Trafico Charleane Rocha e Silva,
Edimilson Marques a Aline
Mariana VitOrio Silva

11/01/2013 Aguardando
Apresentagao
de Defesa
Previa

201204489674 Trafico Jairo Fialho Pereira 14/12/2012 Aguardando
Audiencia

201301044681 Trafico Jean Oliveira de Souza 26/03/2013 Aguardando
Remessa de
Inquerito

201300002390 Trafico Wesley Diogo dos Santos 29/12/2012 Aguardando
Apresentacao
de Defesa
Previa

201300801101 Lesao
Corporal
Leve

Wemerson Gonsalves de
Lima

08/03/2013 Aguardando
Audiencia de
Instrucao

201100039109 Quadrilha
ou Bando

Karllus Alberto Bernardo
de Barros e outros

30/05/2011 Aguardando
Apresentarao
de Alegag6es
Finals. Prisao
decretada,
tambem, em
outros
processos,
para o
acusado
Karllus.

201200856613 Roubo

L

Valbir Vicente Ferreira,
Marion Almeida da Silva e
Vandir Mendes

01/13/2012 Aguardando
Devolucao de
Precatoria

Programa Atualizar

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

Programa vem sendo mantido. Os localizadores tambem eesao sendo normalmente
utilizados.

ESCRIVANIA DE FAMILIA E SUCESSOES
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Relacao de servidores:

Encarregado da Escrivania : - Credson Batista dos Santos

Funcionario cedido pela prefeitura:

- Jose Oscar Serra

Funcionario da Fundacao Pro-cerrado:

- Marcelo Pereira da Silva

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

Normativos)

Livro de registro de termo de audiencia : 0 encarregado da escrivania nao utiliza

o referido Iivro, contrariando o que dispoe o artigo 37, item 1, alinea b, da

Consolidag5o dos atos normativos da Corregedoria, razao pela qual o orientamos a

providenciar sua confecg5o.

Livro de Carga a Advogados: 0 livro esta sendo regularmente utilizado. Conforme

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

Primeiro Grau, detectamos as seguintes cargas com prazo extrapolado:

201000013957 - com carga desde 08 /02/2011

201201151761 - com carga desde 03 /09/2012

200904712804 - com carga desde 05/10/2012

008800049001 - com carga desde 14/01/2013

Em todos esses casos, orientamos o responsavel pela serventia a

entrar em contato com os advogados responsaveis, a fim de obterem os autos.

Orientamos, ainda, a comunicarao dos casos especiais a juiza titular, a fim de serem

tomadas as providencias cabiveis.

Livro de Carga ao Ministerio Publico: 0 Iivro esta sendo regularmente utilizado. 0

controle das cargas ao representante do Ministerio Publico tambem a feito

normalmente via Sistema de Primeiro Grau. Conforme consulta efetuada no SPG,
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nao detectamos nenhuma carga com prazo extrapolado.

Processos em tramitagdo:

Atualmente, existem 638 processos em tramite na serventia.

0 conclusao de processos ao gabinete a feita diariamente.

As diretrizes do Programa Atualizar estao sendo aplicadas

corretamente.

Pelo relatorio gerado junto ao SPG, corroborado com consulta ao

Sistema Controle, constatamos 82 processos paralisados em suas fases atuais ha

mais de 100 dias, a exemplo dos seguintes:

- 200403040358 - desde 14/04/2011 aguardando resposta de solicitarao

- 200503968077 - desde 14/04/2011 aguardando resposta de solicitacao

- 200700564858 - desde 19/05/2011 aguardando resposta de solicitagao

- 200902155932 - desde 17/08/2012 aguardando devolucao de carta precatoria

- 201102470257 - desde 11/09/2012 aguardando resposta de solicitacao

- 201201352058 - desde 05/10/2012 aguardando devolugao de precatoria

Em todos os casos, repassamos os casos ao responsavel pela
serventia, que se prontificou a realizar as devidas correg6es ainda durante os
trabalhos correicionais.

Orientamos , ainda , o encarregado da serventia a proceder a
conferencia mensal do relatorio gerencial processual do SPG, a fim de corrigir
eventuais problernas no tramite dos feitos na serventia.

Processos com Prisao Decretada

Detectamos os seguintes processos contendo prisao civil decretada,
todas elas referentes a execucao de pensao alimenticia:

Processo Preso Data da
Prisao

Atual Fase do Processo
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201100801280 Denimar Rodrigues da 19/02/2013 Aguardando pagamento
Luz do debito alimenticio

200102223534 Andre Rodrigues da 22/02/2013 Aguardando pagamento
Silva do debito alimenticio

ESCRIVANIA DE FAZENDAS PUBLICAS

(Nao Oficializada)

Relacao de servidores:

Escriva Judiciaria : - Terezinha de Jesus Borges Bandeira

Escrevente : - Savio Rodrigues Ribeiro

Auxiliares: - Patricia Freitas Lobo

- Poline Freitas Lobo

- Bruna Freitas Monteiro

Funcionario da Fundacao Pro-cerrado:

- Pedro Henrique

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 o referido livro,

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 confecgao.

Livro de Carga a Advogados : 0 Iivro a utilizado regularmente . Conforme relatorio

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

Grau, detectamos as seguintes cargas com prazo extrapolado:
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- 200702828844 - Com carga desde 08/02/2011
- 200303329704 - Com carga desde 04/05/2011
- 200203012016 - Com carga desde 18/11/2011
- 200504237220 - Com carga desde 18/11/2011
- 200303330672 - Com carga desde 18/11/2011
- 200504239362 - Com carga desde 18/11/2011

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 firn de regularizar o andamento processual dos mencionados autos. Em

alguns dos casos, inclusive, restou pendente apenas a regularizacao do retorno dos

autos a serventia junto ao SPG.

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

Ministerio Publico a feito normalmente, via Sisterna de Primeiro Grau e pelo sisterna

de folhas soltas. Nao detectamos carga com prazo extrapolado

Processos em tramitacao:

Atualmente, existem 2.932 processos em tramite na serventia, de

acordo com os dados obtidos pelo Sistema Controle e Sistema de Primeiro Grau.

A conclusao de processos ao gabinete a realizada diariamente, e o

Provimento 05/2010, referente aos atos ordinatorios, a aplicado corretamente.

Orientamos a senhora escriva a retirar periodicamente o relatorio

gerencial da serventia pelo sistema SPG, a fim de impulsionar algum feito que

eventualmente encontra-se paralisado alem do prazo.

Por este relatorio, corroborado com consulta ao Sistema Controle,

constatamos 760 processos paralisados em suas fases atuais ha mais de 100 dias,

a exemplo dos seguintes:

- 201003175290 -Aguardando decurso de prazo desde 27/08/2012

- 200805718200 -Aguardando decurso de prazo desde 30/08/2012

- 200903735622 -Aguardando decurso de prazo desde 03/09/2012

- 200504416450 -Aguardando decurso de prazo desde 04/09/2012
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iv
- 201103232996 -Aguardando decurso de prazo desde 17/09/2012

Deixamos copia da listagem dos mencionados processos com a

escriva, orientando-a a proceder as devidas correicoes para solucionar o tramite dos

feitos na serventia. Tais providencias comegaram a ser tomadas ainda no decurso

dos trabalhos correicionais.

Vale ressaltar que, uma parte significante dos processos cujos prazos

encontram-se registrados no sistema como extrapolados referem-se a autos

enviados ao Tribunal de Justiga, ao TRF, ou aguardando cumprimentos de acordo ou

decurso de prazo de suspensao.

ESCRIVANIA DE INFANCIA , JUVENTUDE E 2° CIVEL

Relacao de servidores:

Encarregada da Escrivania:

- Lana Gisele Borges Bandeira

Funcionaria cedida pela Prefeitura:

- Kamila Augusta Reis

Voluntario : - Frederico Franca Honorato Pinheiro

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, razao pela qual orientamos a sra. escriva a

providenciar sua confeccao.
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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:

- 201102489462 - Com carga desde 03 /08/2012
- 009601159231 - Com carga desde 29 /08/2012
- 201102572270 - Com carga desde 05 / 10/2012
- 201000454589 - Com carga desde 15 /10/2012
- 200603874104 - Com carga desde 14/11/2012
- 009701758501 - Com carga desde 08 /01/2013

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

com as 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: Livro utilizado normalmente. 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 , existern 990 processos em tramite na serventia.

Pelo relatorio gerencial do SPG, corroborado com consulta ao Sistema

Controle , nao constatamos processos paralisados.

Vale lembrar que, muitos dos processos apontados nos sistemas como

com "prazo extrapolados", entretanto , encontram -se remetidos ao Tribunal ou

suspensos por motivos diversos.

Processos envolvendo internacao de menor

Existe um processo envolvendo internag5o de menor de idade:
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Processo Infracao

201301044746 Tentativa
de
homicidio
qualificado

Interno

Mizael
Carneiro Silva

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

Relagdo de servidores:

Secretaria:

Data da Fase atual do Processo
Prisao

29/03/2013 Aguardando realizaCao
de audiencia .
OBS.: Decisao
determinando a
internagao do menor
tamb6m determinou a
realizarao de audiencia,
sem designar a data,
entretanto. A referida
decisao contem
assinatura escaneada
do magistrado.

Flavia Biangelo de Oliveira

Funcionario da Fundap5o Pro-Jovem:

Mateus Amaral Rodrigues da Silva

Estagiario:

Gleidson de Souza Silva

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 possui este Iivro, mas nao o

utiliza. A servidora responsavel informou que nao existem mais audiencias

agendadas para processos fisicos, e que os processor do Projudi contam com o

controle de audiencias especifico do modulo virtual.

Livro de Carga a Advogados : Livro utilizado regularmente para processor fisicos.
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Processos virtuais, o controle a feito pelo proprio Sistema Projudi. Conforme relatorio

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

Grau, e tambem do Sistema Projudi, nao detectamos cargas com prazo extrapolado

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 Iivro fisico encontra-se regularmente utilizado. 0 controle de vistas no

processo virtual a realizado automaticamente pelo Sisterna Projudi. Nao constam

processor com carga em atraso.

Processor:

Processos em tramitacao : 784, sendo 22 fisicos e 764 pelo Projudi (361 civeis e

403 criminais).

Pelo relatorio gerencial do SPG, corroborado com consulta ao Sisterna

Controle, e consulta ao Sistema Projudi, constatamos 113 processor paralisados em

suas fases atuais ha mais de 30 dias (8 fisicos e 105 virtuais)

Processos Fisicos

200704879756 - desde 15/01/2013 aguardando devolugao de precatoria

200102216597 - desde 01/03/2013 aguardando publicacao de extrato

200703623162 - desde 01/03/2013 entregues a escrivania retornando de conclusao

200603380071 - desde 01/03/2013 entregues a escrivania retornando de conclusao

200703624088 - desde 01/03/2013 entregues a escrivania retornando de conclusao

200700420848 - desde 01/03/2013 entregues a escrivania retornando de conclusao

200800476004 - desde 01/03/2013 entregues a escrivania retornando de conclusao

200603379766 - desde 01/03/2013 entregues a escrivania retornando de conclusao

Processos Projudi

Dentre os 105 processor eletronicos com prazo extrapolado, podemos citar como
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iu
exemplo:

5105761.7 - desde 09/08/2012 aguardando expedigao de carta de citacao

5110578.17 - desde 16/08/2012 aguardando expedigao de carta de citagao

5051318.9 - desde 30/08/2012 aguardando expedigao de carta de intimagao

5155111.61 - desde 08/02/2013 aguardando pesquisa no Renajud

5059275.61 - desde 18/02/2013 aguardando devolucao de mandado

5186873.61 - desde 18/02/2013 aguardando devolucao de mandado

5172178.39 - desde 18/01/2013 aguardando devolucao de mandado

7210071.64 - desde 07/02/2013 aguardando resposta a officio

5139848.86 - desde 07/02/2013 aguardando resposta a officio

5095471.30 - desde 08/02/2013 aguardando resposta a officio

OBSERVAQOES GERAIS:

A funcionaria responsavel pelos Juizados nos informou que, atualmente, anda

enfrentado problemas relativos ao funcionamento do Malote Digital.

Primeiramente, quando precisa remeter documentos, nao ha como saber se a

comarca de destino tambem utiliza malote digital. Assim, o trabalho sempre a em

dobro, ja que, antes ou apos enviar os documentos, precisa entrar em contato

telefonico com os servidores da outra comarca a fim de saber se ha a utilizarao do

sistema.

Por outro lado, diz que sempre recebe documentos que nada tern a ver com as

atividades do Juizado, advindos de outras comarcas, e muitas vezes nao sabe o que

fazer com eles.

GABINETE DA DRA. DAYANA
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Funcionarios lotados no gabinete:

- Juliana Teixeira Barbosa - Assessora Juridica

Daniel Israel BenarrOs - Escrevente Judiciario

Maria de Fatima Cardoso - Assessora Administrativa

Carlos Henrique de Oliveira Rabelo - Estagiario

Juliana Rodrigues da Silva - Funcionaria cedida pela prefeitura

Fabiana Gonsalves de Oliveira - Voluntaria

Kamila Gomes de Paula - Voluntaria

Itamar Lourengo de Souza Filho - Voluntario

Detectamos 685 processos fisicos conclusos, dos quaffs nenhum

encontra-se em gabinete ha mais de 100 dias.

A sistematica do Programa Atualizar ainda nao a adotada em relacao

aos processos conclusos, no que se refira a utilizag5o de localizadores especificos

na organizag5o do acervo. Tambem nao sao utilizados armarios sem portas para

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

conta a data de conclusoo processual e natureza dos feitos.

A dra. Dayana nos informou que, em consultas frequentes aos

Sistemas da Corregedoria, tem encontrado inconsistencias quanto as estatisticas

relacionadas a seu nome, principalmente quanto aos processos a que esta

vinculada. Segundo ela informou, frequentemente constam cerca de 3.000

processos ligados a ela, sem que isso encontre consonancia com a realidade.

A dra. Dayana tambem informou que, diante da ausencia de juiz-1 na

comarca, tambem responde pelos processos a este cargo vinculados. Dessa

maneira, diante do acumulo de servigo, tem proferido atos nos casos mais urgentes

ou que requeiram ateng5o especial.
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GABINETE SEM JUIZ TITULAR (Juiz-1)

Funcionarios lotados no gabinete:

- Karen Leticia e Silva -Assessora Juridica

- Nayana de Paula Oliveira -AssistenteAdministrativo

- Lorrany da Silva Figueiredo - Estagiaria Voluntaria

Detectamos 80 processos fisicos conclusos, dos quais nenhum

encontra-se em gabinete ha mais de 100 dias.

A sistematica do Programa Atualizar tambem nao a adotada em relacao

aos processos conclusos. Em vista do total de conclusos, entretanto, a medida nao

se mostra imprescindivel.

GABINETE DO DR. RINALDO

Funcionarios Iotados no gabinete:

- Eliane Alves do Rego- Assistente de Juiz

- I`_riko Favoreto -Assistente Administrativo

Detectamos 03 processos fisicos conclusos e 211 via Projudi (103 do

juizado especial civel e 108 do juizado especial criminal), dos quais nenhum

encontra-se em gabinete ha mais de 100 dias.

A sistematica do Programa Atualizar tambem nao a adotada em relacao

aos processos conclusos, ate porque a quantidade de processos fisicos conclusos

dispensa a adocao das referidas diretrizes.
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Utilizacao de Assinaturas Escaneadas

No decorrer dos trabalhos correicionais, constatamos a existencia de

um processo (autos n°. 201301044746) contendo ato processual "assinado" por

assinatura escaneada.

A decisao de f. 20/22, contendo a assinatura digitalizada, trata de

deferimento de pedido de internacao provisoria de menor e foi proferida em plantao

judicial , no dia 29/03/2013, durante as ferias da magistrada titular da vara.

A assessora juridica do magistrado explicou que essa medida a tomada

em carater excepcional , em razao de medidas processuais de urgencia , quando a

magistrado precise enviar o ato processual via e-mail.

Conclusoes/Sugestoes a Corregedora -Geral:

1) No decorrer dos trabalhos, constatamos a carencia de servidores em

todas as escrivanias. A solugao do problema passa, primeiramente, pela realizacao

de concurso para provimento das vagas atualmente existentes. Somente apps essa

medida, poderiam ser discutidas outras questoes, tais como redistribuicao ou criagao

de cargos na comarca.

2) Com relacao aos processos conclusos a juiza , por se tratar de um

quantitativo menor que 1.400, encontram-se bastante organizados. Entretanto, a

titulo de sugestao, as diretrizes do Programa Atualizar poderiam ser implantadas

para uma organizadoo ainda major, principalmente no que concerne a fixagao de

numeros e letras localizadores nas estantes (tal qual feito nas escrivanias).

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

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

consideracao a data de conclusoo dos autos e natureza dos feitos.

3) Tambem merecem atencao as inconsistencias quanto as estatisticas

relacionadas a produtividade e acervo processual vinculado a dra. Dayana. Nesse
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caso, uma analise aprofundada pelo setor competente muito provavelmente

resolveria a questao.

ASSESSORIA DE ORIENTAcAO E CORREIcAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS , em Goiania, aos

12 dias do mes de Abril do ano de 2013.

Henriq Louf ehy"etri
11 a Assessor Correicional

afael gotti

26° Asses QrCorreicional
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18° Assessor Correicional

do Paulo Lopes Tito
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