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Departamento de Correicao e Servigos de Apoio
Assessoria de Orientacao e Correigao
Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

"A PUBLICAcAO IESTE RELATORIO E DETERMINAcAO DO CONSELHO
NACIONAL DE JU" 'Ic'A, PELA META 2 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE
JUSTIQA, QUE DI/ META 2: PUBLICAR 100% DAS AcOES CORREICIONAIS
(PRESERVADO 0 Si . ILO)."
"Obs.: OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATORIO SAO PASSIVEIS DE
DISCUSSAO."

RELATORIO No 018/2013

Nos dias 15 e 16 de abril de 2013, por determinacao da Excelentissima Senhora1

Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, comparecemos"

a Comarca de Taquaral de Goias, onde realizamos uma Correicao Geral ExtraordinariaW

constatando-se o seguinte:

Endereco do Forum:

Rua Faustino Lino de Araujo n° 721, Centro, CEP 76.640-000, Fone: (062) 3384-1334
e 3384-1554.

0 predio em que esta instalado o Forum pertence a Prefeitura Local e e bern antigo,
com estrutura precaria.

Juiza de Direito e Diretora do Foro:

Dra Larissa de Moraes Camargos Issy

Verificamos que nao existem sindicancias em tramitacao e ainda , que os livros
obrigatorios (art. 45 da CAN) estao devidamente escriturados.

I
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[ILO JUDICIAL E PORTARIA DOS AU

Servidor:

• Renato Antonio de Souza (Porteiro de Audit6rios)

Com relagao aos livros obrigat6rios constantes no art. 45, item 3, da Consolidagao

dos Atos Normativos, observamos que os Livros de Registro de Entrega de Documentos e de

Protocolo de Correspondencias nao existiarn na comarca. Ap6s orientagao, o servidor

responsavel efetuou a abertura de tais livros.

Com relagao ao Livro de Registro de Feriados, nao estava sendo utilizado. Dada a

irregularidade, ap6s a orientagao devida, as providencias pertinentes serao adotadas, isto e, o

servidor dara continuidac.e ao livro em comento.

Alem disso, nenhuma anormalidade foi detectada.

E PARTIDOR

Servidor:

• Wilnei Ribeiro de Freitas

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

espago fisico, cujas atribuigoes sao cumulativamente exercidas por Wilnei Ribeiro de Freitas.

Alem dessas atribuigoes, o servidor suprarrelatado tambem exerce atribuigoes na

central de mandados.
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Verificamos que tanto o cartorio distribuidor, quanto as funcoes de partidor e

contador, estao em situacao regular, de modo que, atendem perfeitamente as necessidades

jurisdicionais, assirn como o publico em geral.

Nao detectamos problemas corn relacao ao maquinario.

No que tange aos livros descritos no art . 45, topico 6, da CAN , vislumbramos que os

respectivos setores possuem os Livros de Carga de Processos As Escrivanias (conforme item

`a'); o de Registro de Partilha de Bens (item'e ') e o de Registro de Guias (item `b'), dentro da

normalidade.

OFIC

Responsavel pela Central de Mandados:

• Wilnei Ribeiro de Freitas (Distribuidor, Contador e Partidor)

Oficiais de Justica:

• Antonio Carlos de Siqueira Junior (Oficial de Justica)

• Ana Paula Morais da Luz (Depositario Publico)

0 oficialato e composto por dois Oficiais de Justica, sendo ambos pertencentes ao

quadro do Poder Judiciario.

A Oficiala Ana Paula possui 25 (vinte e cinco) mandados, enquanto o Oficial

Antonio Carlos 13 (treze). Todos estao em dia.
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Por fim, nao verificamos irregularidades, pelo contrario, notamos que os mesmos

desempenham muito bern seu papel, sobretudo porque todos os mandados distribuidos estao

em dia, ou seja, nao ha mandados ern atraso.

Insta salientar, ainda, que os oficiais dividem o espaco fisico com o protocolo,

cartorio distribuidor, contadoria, partidor e central de mandados.

Depositario:

• Ana Paula Morais da Luz (Depositario Publico)

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

atualmente a utilizado devidamente atraves do use do sistema de folhas soltas.

E:` i CRIVANI_A DO CRIME E DAS FAZENDAS PUBLICAS

Escrivao:

• Juvenil Juve da Silva;

Escrevente:

• Julio Cesar de Siqueira;

Cedido pela Prefeitura:

• Elessandro Virgilio da Silva.

Segundo constatamos no Sistema Controle, tramitam 991 processos nesta serventia.

0 Escrivao nos afirmou que trabalha oito horas diarias, das 08:00 as 12:00 hs e 14:00
as 18:00 hs, sendo que o escrevente, entra as 12:00 e sai 18:00 hs, e o estagiario, das 08:00 as
13:00 hs.
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Indagamos ao Escrivao, Juvenil, se pratica os atos ordinatorios descritos no
Provimento 05/2010 da CGJ, entao nos afirmou desconhece-lo, fato que detectamos nao ser
verdadeiro, haja vista que alem da existencia do citado Provimento, a Juiza e diretora do Foro
local, Larissa, editou a Portaria de n° 23/2010 (anexa e com o ciente dos escrivaes) para o fim
de regulamentar os atos dos escrivaes corn fulcro no Provimento 05. diante desta realidade,
imprimimos o Provimento e repassamos aos escrivaes com a orientagao de que devern
cumpri-lo.

Ainda no fora instalado o Projudi nests Comarca. Portanto, os processos do Juizado
Especial Criminal sao todos fisicos.

Nao existem armas de fogo na escrivania, posto que Segundo nos afirmou o escrivao,
foram todas repassadas ao Exercito. So existern algumas armas brancas e pedagos de madeira
que sao todos etiquetados. Logo, o orientamos a fazer a relacao das armas e repassar ao
gabinete para destrui9do, assim que for transitada a sentenga relativa a arma.

Existem numerarios na serventia devidamente identificados e guardados em cofre
trancado. Entrementes, o escrivao, Sr. Juvenil nos afirmou que a Dra Larissa editou Officio
para abertura de conta em agencia do Banco do Brasil, situada na vizinha Comarca de Itaberai
e que ele esta providenciando esta abertura.

Dos livros ainda exigidos pela CAN (art. 37), verificamos que a serventia nao utiliza
mais de registro de termos de audiencias porque foi orientado pela equipe do Atualizar que
estiveram presentes no ano de 2012 que este livro fora suprimido, orientacao esta que
erroneamente fora repassada tambem corn relagdo ao livro de carga ao Juiz . Orientamos o
escrivao a voltar a utiliza-los.

0 unico livro utilizado e misto e de carga aos advogados e MP. Orientamos o escrivao
a separar o livro de cargas e passar a utilizar o de Pasta AZ.

Nas respectivas fases existem os seguintes processos paralisados por mais tempo:

Execugao Fiscal
201001568294 (aguardando expedir

mandado)

201003915285
Agao Civil Ptzblica
(aguardando expedir
precatoria)

20/02/2013. Obs.: A sentenga fora prolatada no dia
01/11/2012, recebido o processo pela serventia no dia
14/11/2012 que so extratou em 07/01/2013.

05/02/2013. Obs.: 0 feito foi despachado em 30/01/2013 e
recebido na serventia em 05/02/2013.
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Agao Civil Publica
(aguardando expedir
precatoria)

PROCESSO No [N ,,', ('UREZA

05/02/2013. Obs.: 0 despacho foi proferido em 29/01/2013 e
recebido na escrivania em 05/02/2013.

ANDAMENTO

200604302414 Execugao Fiscal Processo suspenso em 10/11/2010, pelo artigo 40 da
LEF, sem nenhum andamento posterior.

200604302830 Execugao Fiscal
Processo com sentenga extintiva datada de 01/04/2011,
parado sem andamento.

Pedido de Vaga Processo de pedido de vaga para cumprimento de pena
201202536608 p/ cumprimento imposta em Portugal, aguardando providencia da

de pena autoridade portuguesa desde 07/12/2012.

201204046799 Difamagao
Sentenga para a certificagao do transito em julgado,
com a intimagao das partes.

201102473906 Desobediencia
Aguardando manifestagao da parte re. Cumprir
provimento N° 05/20 10.

201000527624 Posse de Arma Fase do artigo 402 do CPP.

201100405067
201004563323

Processos corn carga ao advogado Dr. Elisvanio

200403130756
Furtunato dos Santos, OAB/GO No 33.712 desde

200901184378
13/04/2012. Ja houve a comunicado a OAB, bern

200905092281
como a expedigao de mandado de Busca e Apreensao,

201100033585
sem exito.

200504072212 Execugao fiscal
Processo arquivado provisoriamente pelo prazo de 1
ano desde 04/04/2011, sem necessidade.

201202420146
201201256180

Processos com carga a advogada Dra Maria Janduy

201201941924
Lopes Nunes OAB/GO No 23.134 com prazo

201202120452 extrapolado. Foi orientado que seja intimada para

201202591757
devolver e dar ciencia a Magistrada.

20 1 1 02524446
Processo com carga ao advogado Dr. Danilo Felix
Louza Ledo OAB/GO No 25.117, desde 17/10/2012

200800737916
Processo com carga ao advogado Dr. Benedito Lemes
da Abadia OAB/GO No 10.724 desde 19/12/12.

Processo com carga ao advogado Dr. Sebastiao
201104357911 Mendanha Neto OAB/GO No 27.090, desde

15/01/2013.

200102077155
Processo com carga ao advogado Dr. Alan Farias
Tavares, OAB/GO 23.296, desde 15/01/2013.

0
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200604308779 Processo com carga ao advogado Dr. Marcio Emerson
Alves Pereira desde 06/02/2013.

200900306852 Execugdo Fiscal Processo suspenso desde 18/01/2012 sendo sugerido
cumprimento do Provimento N° 05/2010.

200604309656 Execucao Fiscal Processo suspenso desde 28/03/2011 sendo sugerido
cumprimento do Provimento N° 05/2010.

200504074479 Execugdo Fiscal Processo suspenso desde 09/12/2011 sendo sugerido
cumprimento do Provimento N° 05/2010.

200903384986 Execurao Fiscal Noticiado parcelamento em 11/06/2012, foi sugerido
conclusao.

201204477820 Ameaga Sentenga proferida em 19/03/2013 sem certificacao do
transito, corn ciente do MP e do Reu.

201204586343 Ameaga Sentenga proferida em 19/03/2013 sem certificagao do
transito, com ciente do MP e do Reu.

9801967420 Dano Qualificado Sentenga proferida em 19/03/2013 sem certificagao do
transito, com ciente do MP e do Reu.

200604515132 Furto Sentenga proferida em 28/01/2013 sern certificacao do
transito, com ciente do MP e do Reu.

201100041332 Desacato Sentenga proferida em 19/03/2013 sem certificacao do
transito, com ciente do MP e do Reu.

201202385561 Ameaga Sentenga proferida em 05/02/2013 sern certificacao do
transito, com ciente do MP e do Reu.

201000144407 Receptacao Sentenga proferida em 24/01/2013 sem certificacao do
transito, com ciente do MP e do Reu.

201003889594 Desacato Sentenga proferida em 28/01/2013 sem certificagdo do
transito, com ciente do MP e do Reu.

200504272408 Aguardando resposta de solicitacao de Penhora online.
200800877890

Execu^ao Fiscal Foi sugerido que sejam oficiados os bancos para
200303193136 cumprimento da determinagdo, dando ciencia a

Magistrada.

Sentenga proferida em 13/12/2011 aguardando
200604188956 Previdenciaria certificagdo do transito em julgado e posterior

arquivamento.

Mandado de Sentenga proferida em 10 /10/2012 aguardando
201202198320

Seguranca certificacao do transito em julgado e posterior
arquivamento.

L
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Sentenca proferida em 23/10/2012, aguardando
201102725603 Previdenciaria certificacao do transito em julgado e posterior

arquivamento.

Sentenga proferida em 23/10/2012, aguardando
201102182545 Previdenciaria certificacao do transito em julgado e posterior

arquivamento.

201200870462 Mandado de Sentenca proferida em 10/01/2013 aguardando

Seguranca certifcacao do transito em julgado e posterior
arquivamento.

9801970863 Civil Publica Sentenca confirmada pelo Tribunal de Justiga, com
prazo precluso para manifestacao das partes.

201200027439 Mandado de Sentenga proferida em 11/06/2012 aguardando

Seguranpa certificacao do transito em julgado e posterior
arquivamento.

Pedido de Processo apensado aos autos de No 201102659015,
201102659384 Liberdade com sentenra proferida em 06/07/2011, aguardando

Provisoria arquivamento desde setembro de 2011.

201200820252 Execugdo Penal Processo foi baixado em 15/04/2013.

201100941597 Desacato Sentenga proferida em 18/12/2012 aguardando
cumprimento da prestarao pecuniaria.

200801248358 Estelionato Processo aguardando providencia da escrivania
(Expedicao de Carta Precatoria) desde 25/01/2013.

200705246838 Danificar Processo aguardando providencia da escrivania
Floresta (ExpedigAo de Carta Precatoria) desde 25/01/2013.

Observacoes:

• A serventia possui 11 (onze) processos de Execugdo Fiscal no arquivo provisorio.
• Em todos os processos com carga ao Advogado com prazo extrapolado foi orientado

que seja feita a cobranga ao Advogado e dada ciencia a Magistrada.
Alguns processos de Execurao Fiscal sao suspensos por 5 anos.

• 11(onze) Processos do Juizado Especial Criminal aguardando audiencia designada.
• Os processos aguardando providencia da escrivania sao em sua maioria de Execucoes

Fiscais aguardando que o Estado de Goias fornega o Cartao de Postagem necessario
pars a remessa dos autos.

Na fase remetido a Delegacia de Origem , segundo constatado no Sistema Controle,
existem inumeros processos com excesso de prazo. Entao, orientamos o escrivao a fazer uma
certidao de todos os processos nesta fase e repassar a douta Juiza para oficiar o MP a intervir.

Os processos de liquidacao de pena, em sua maioria, estao fora da serventia (concluso
ou corn o MP). Somente um (201300534693) a que esta apto a liquidar, tendo sido

co
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despachado neste sentido neste mes de abril (04/04/2013). 0 escrevente Julio Cesar e quern
procede as liquidag6es de pena que silo feitas no Execpen.

Escriva:

• Maria Lucelia do Prado ( atualmente em gozo de licenga maternidade);

Escrevente Judiiciiariio:

• Vilma de Fatima Carrilho

Estagiario:

• Thiago Candido Matos

A serventia possui 647 (seiscentos e quarenta e sete) processos em tramitacao, os
quais se encontram distribuidos por fase.

Nao existem reus presos em processo de alimentos na comarca bern como, menores
apreendidos ou em situagdo de risco.

D IS L

Nos termos do Art. 45, Consolidagao dos Atos Normativos, a Serventia cumpre em
parte o estatuldo na Consolidacao, possuindo apenas os Livros de Cargas ao Advogado e ao
Ministerio Publico e o de Controle de Selos, todos regularmente escriturados.

Carga ao Advogado em aberto:

201103319439
200604313165 27/06/12 9701672232

201003222328 17/09/12 201200172390

Carga ao Ministerio Publico em aberto:

1

j1pata

26/ 1 u 12

13/12/12

22/01/13

08/03/13

0

Rua 10 , n° 150 , 1 1° andar , St. Oeste , Goiania - Goias - CEP 74. 120-020 - Telefone ( 62) 3216-2000 www.tioo .jus br 9

,<ata Processo

201100087987 07/03/12 200902722438



corregedoria
geral da justiga
do estado de goias

Departamento de Correig5o e Servigos de Apoio
Assessoria de Orientapao e Correipao
Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

199902271287 11/12/12 201201464433 11/12/12
201304103954 11/12/12 201200086508 22/10/12
201104584675 22/10/12 200402998299 22/10/12
201001583935 11/10/12 201202251786 11/10/12

Segundo informacao da Senhora Escriva, os demais livros obrigatorios (termo de
audiencia e remessa ao tribunal) nao estao sendo utilizados por orientacao do Programa
Atual izar.

Consubstanciado em relatorio do Sistema Controle da Corregedoria-Geral de Justica,
examinamos todos os processos da serventia e relacionamos a seguir aqueles com
inconsistencias a serem sanadas.

Aguardando Decurso de Prazo:

I Processo

201104578829

201004126373

201200838429

201202413271

201003532335

200802607912

28/02/2013

13/03/2013

13/03/2013

01/04/2013

01/04/2013

O processo foi sentenciado e suspenso em razao de acordo
firmado pelas partes. 0 prazo venceu no mes de junho de 2012.
O processo encontra-se paralisado desde entao.

Prazo vencido. 0 processo foi repassado a Sra. Respondente
para certificar.

Prazo vencido. 0 processo foi repassado a Sra. Respondente
para certificar.

Prazo vencido. 0 processo foi repassado a Sra. Respondente
pars certificar.

Prazo vencido. 0 processo foi repassado a Sra. Respondente
para certificar e remeter ao Tribunal de Justiga do Estado de
Goias.

Prazo vencido. 0 processo foi repassado a Sra. Respondente
para certificar e remeter ao Cartorio Distribuidor pars baixa e
arquivar.

Prazo vencido. 0 processo foi repassado a Sra. Respondente
para certificar.
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200402998299 1 07/03/2013

200003360215 03/07/2012 Defirida a suspensao do processo pelo prazo de 06 (seis) meses
em 19.06.12. Vencido o prazo e o feito nao foi andamentado.

Departamento de Correipao e Servicos de Apoio
Assessoria de Orientamao e Correicao
Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

Processo de execugao alimentos, sendo que a parte genitors
faleceu e os filhos externaram o desinteresse no prosseguimento
da causa, conforme certificou o Sr. Oficial de Justiga.
Orientamos a Sra. Respondente a proceder a conclusao.

Aguardando Juntada de Interlocutoria:

201102440439113/12/2011

200902938546

200902266483

201004462462

200705154569

A parte re compareceu nos autos cuja petigAo interlocutoria foi
juntada em 29.07.2011. 0 processo nao foi devidamente
andamentado desde entao. (paralisado ha quase 02 anos).

15/12/2011

26/09/2012

07/05/2012

29/08/2012

A peticao interlocutoria foi juntada em 12.12.11. Em vez de fazer
conclusao do processo, ele nao foi andamento.

No despacho de fls. 285 a MM' Juiza determinou a intimadao das
partes para eventuais manifestacoes em 10 dias. No caso de
inercia, determinou o arquivamento dos autos, cujo despacho esta
datado de 04.09.2011. As partes foram intimadas via Diario de
Justira em 12.09.2012. Transcorrido o prazo e no consta nos
autos qualquer movimentarao. 0 feito encontra-se indevidamente
paralisado desde entao.

O processo foi devolvido do Tribunal de Justiga a recebidos em
cartorio em 07.05.12. NAo consta qualquer movimentagao no
mesmo. Processo paralisado ha quase 01 ano.

O processo foi sentenciado em 26.07.12, determinando o
recolhimento das custas finais. Ate a presente data o processo no
foi encaminhado a contadoria para o mister.

Aguardando Pagamento de Custas:

Process;

A parte autora foi intimada para efetuar o pagamento de custas de
locomocao e manteve-se inerte. Orientamos a respondente para
proceder a intimadao da parte autora no prazo de 48 horas (ato
ordinat6rio - Provimento no 05 - CGJ).

A parte sucumbente foi intimada para efetuar o pagamento dos
honorarios advocaticios e das custas processuais, entretanto,j
manteve-se inerte. Foi orientada a respondente a proceder a
intimadao do autor para executar a sentenga sob pena de
arquivamento dos autos (ato ordinatorio).
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O advogado foi intimado para efetuar o pagamento das custas
finais em 28.01.13, mantendo-se silente. Foi orientada a Sra.
Respondente para promover a intimagao da parte autora via ar
para tal mister (ato ordinatorio)

O advogado foi intimado para efetuar o pagamento das custas
finais em 28.01.13, mantendo-se silente. Foi orientada a Sra.
Respondente para promover a intimagao da parte autora via ar
para tal mister (ato ordinatorio)

O advogado foi intimado para efetuar o pagamento das custas
finais em 28.01.13, mantendo-se silente. Foi orientada a Sra.
Respondente para promover a intimacao da parte autora via ar
para tal mister (ato ordinatorio)

Aguardando Providencia da Parte:

O processo aguarda o advogado da parte autora para retirar
certidao de honorarios desde outubro de 2012.

A parte autora foi intimada em eartorio em 10.02.2013 para dar
prosseguimento ao feito, no prazo de 10 dias. Vencido o prado e
nada foi certificado pela serventia.

O processo foi a contadoria para a atualizacao do debito, sendo
recebido em cartorio em 02.02.2013. Nao consta nos autos
qualquer intimacao a parte.

Aguardando a parte interessada para retirar o mandado de
averbacao da sentenga.

Aguardando a parte interessada para retirar o alvara para
levandamento de dinheiro. 0 alvara ja se encontra vencido.
Ressalte - se que ja e segundo alvara que se expede e a parte nao
manifesta interesse.

Rua 10 , n° 150, 110 andar , St. Oeste, Goiania - Goias - CEP 74.120-020 - Telefone (62) 3216-2000 www.tiao .ius.br 12

Processo nao localizado na serventia

Aguardando a parte interessada para retirar o alvara para
07/08/2012 levandamento de dinheiro. 0 alvara ja se encontra vencido desde

03.08.2012. Nao consta dos autos a intimacao da parte.

Aguardando a parte interessada para retirar o mandado de
03/09/2012 averbacao da sentenga, desde 29.08.2012. Nao consta dos autos

intimacao da parte.



corregedoria Departamento de Correicao e Servigos de Apoio

geral da justi a
Assessoria de Orientarao e Correicao

kM do estado de goias Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

Aguardando Providencias da Escrivania:

t+at:,ci MMMIMMMMMM^ Juiza determinou o apensamento61 a MMfl .s.No despacho de

2011048877321 13/03/13 dos autos e apos a intimacaoa da ripan a , es m 005.09.2012. 0

200504071305

201001887896

201100514133

08/03/13

05/03/13

28/02/ 13

z de fazerEm ve
A peticao interlocutoria foi juntada em 25.02.13.

tod .amenconclusao do processo, ele nao foi an

Processo aguardando registrar sentenca.

Processo aguardando registrar sentenga.

Aguardando Resposta de Solicitacao:

200902211506

201001299960

201204055658

15/12/2011

11/07/2012

08/01/2013

200902086140

Expedido oflcio avocando processo em tramitaCao na le Vara
Civel da Comarca de Goiania, desde 10.01.12. Foi orientada a

Sra. Respondente para reiterar o oficio.

Foi expedido officio ao Chefe de Cartorio Eleitoral da Comarca
solicitando o enderego do requerido em 11.07.2012. convem
ressaltar que o cartorio eleitoral funciona no predio do Forum,

na sala ao lado da serventia. E inaceitavel a desidia. Foi
orientada a Sra. Respondente para certificar e comunicar o fato

a Juiza para as providencias de mister.

Foi oficiado o juizo deprecante informando o nao cumprimento
da ordem em face da protocolizacao da carta se deu em data
posterior a audiencia designada. Aguarda resposta do juizo

deprecante.
No despacho de folhas 316 a MMa Juiza determinou a
intimacao da parte autora para o recolhimento das custas finais
e no caso de negativo, a inscrigdo do debito junto ao cartorio
distribuidor e na divida ativa junto a Secretaria da Fazenda. Em
caso de pagamento , o arquivamento dos autos com baixa na

2 distribuicao. Foi oficiado a Secretaria da Fazenda, cujo AR foi
juntado aos autos em 15.02.2012. 0 Processo encontra-se
paralisado na serventia, quando o correto seria a anotacao do
Cartorio Distribuidor, baixa e o arquivamento. E salutar
observar que a manutencao do feito ativo no SPG so tem o
conddo de manter a taxa de congestionamento da comarca em

percentual elevado.

QA
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corregedoria Departamento de Correicao e Serviros de Apoio

geral da justiga Assessoria de Orientacao e Correigao

do estado de goias Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial
SIM

Proce

orientada

Processo a Sra.aguardandoRespresposta de officio desde 03.08.11, cujo
de saldo de conta-corrente do Banco do I

objeto e solicitagao

ondent a pItaguaru
200900588220 16/09/2011 Brasil, localizado na proceder (a reiterarao dopara

officio.

Sentenca Transitando em Julgado:

26/02/2013201004380539

201202067365

201202069414

Consta no processo certidao de transito em julgado datada de
07.03.2013. Entretanto, o feito nao foi andatnentaa cuio
andamento seria aguardando decurso de prazo para
interessada promover a execucao de sentenga, nos termos do

I I artigo 475 , J, do CPC.

06/03/2013 Processo nao localizado na serventia

06/03/2013 Processo nao localizado na serventia

Assistentes:
Larissa Fernanda Silveira (Administrativo);

Paula Cristiane Silva (Juridica)

Estagiario:

Dacio Fernandes de Faria

Encontramos no gabinete o total de 280 e nenhum com data de
todos constavam no SPG - Sistema de Pnmeiro Grau como conclusos

conclusao alem do prazo legal.

Nao vislumbramos a ocorrencia de "despacho balao", consoante o disposto no artigo

148f da CAN - Consolidagdo dos Atos Normativos.

a
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corregedaria Departamento de Correigao e Serviros de Apoio

geral da justiga Assessoria de Orientacao e Correicao
do estado de goias Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

relat6rio
Orientamos os servidores a retirarem periodi faoment SPG

encontra se
gerencial da serventia, a fim de impulsionar algum que

paralisado alem do prazo.

Alertamos ainda, para que fizessem uma analise com o consequente impulso em todo

processo constante do acervo da Comarca.

Salientamos que e dever de todo serventuariod ^ mando as pro^videncias oportunas em
no Provimento n° 05/2010, dando o devido impulso e

cada um dos processor.

ASSESSORIA CORREICIONAL - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIcA DO

ESTADO DE GOIAS,
em Goiania, aos vinte e dois dias do mes de abril do ano de dois

mil e treze (12.04 .2013).

g dos Crosara

10 Assessor Correicional

Lucimar Batista Pereira

122 Assessora Correicional

Marcia Rabelo Almeida

242 Assessora Correicional
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tribunal
de ju ti a
do estado do 906s

PODER JUDICIARIO
Comarca de Taquaral de Goias

RELACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E
MOBILIARIOS

Aproveitando o ensejo da realiza ao de de correi^do
de

extraordinaria nesta Comarca de Taquaral de Goias, no dia
15

2013, pela Corregedoria Geral do Egregio Tribunal de Justica dog Estado de
Goias, informo a necessidade de disponibilizagdo de

melhor execu^ao dos
informatica e mobiliarios a seguir elencados, Para
servicos das serventias judiciais e atendimento aos jurisdicionados. Em

sintese:

3 (tres) computadores completos, acompanhados de impressoras

matriciais para impressao de mandados e certidoes;
3 (tres) cadeiras de digitador;
4 (quatro) prateleiras de metal para utilizacao na sala de arquivo.

Atenciosamente,

Laryssa de Mora Camargos Issy

Juiza de Direito
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