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PODER JUDICIARIO
Corregedoria -Geral da Justiga
Departamento de Orientacao e Correicao
Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

"A publicacac deste relat6rio a determinagao do Conselho Nacional de Justiga,
pela meta 2 Oa Corregedoria Nacional de Justiga, que diz:
Meta 2: Publicar 100% das Ag6es Correicionais (preservado o sigilo)."
"Os dados constantes neste relat6rio sao passiveis de discussao."

RELATORIO No 42/2013

Entre os dias 10 e 14 de Junho de 2013, por determinacao da

Excelentissima Senhora Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora Nelma

Branco Ferreira Perillo, comparecemos a Comarca de BARRO ALTO- GO, onde

realizarnos uma CorreiCao Geral Extraordinaria Judicial constatando-se o

seguinte:

Endereco do Forum : Av. Do Niquel, Qd. 02, Lt. 06, Parque Institucional, St.

Alfredo Sebastiao Batista, CEP 56 390 000.

Telefone : (62) 3347-6572 / (62) 3347- 6602

Juiz de Direito : Dr. Pedro Paulo de Oliveira - Titular das duas varas e

Diretor do Foro

Inicialmente, informarnos que a comarca possui urn predio do Forum

novo, sendo que foi inaugurado em 07 de outubro de 2011.

Tambem a importante ressaltar que todos as cargos encontram-se

devidamente ocupados.

SECRETARIA E DIRETORIA DO FORO

Diretor do Foro : Dr. Pedro Paulo de Oliveira
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Diretor do Foro: Dr. Pedro Paulo de Oliveira

Secretaria (escrevente judiciario ): Aparecida Leticia Policena da Silva

Auxiliar Administrativa (cedida da prefeitura ): Edivania Gomes de Oliveira

Sindicancias : Existe 011 (uma) em curso de n° 201293240788 em desfavor de

Eliana Teixeira Modesto (escriva do crime) e outro para ser autuada.

Na secretaria consta somente o livro de registro de portaria, mas nao

ha o livro de registro de material de consumo. Contudo, foi orientada a utiliza-lo.

Distribuidor , Partidor, Contador, Protocolos, Portaria dos Auditorios e

Oficialato de Justiga

Protocolo Judicial: Porteira dos Auditorios: Eva Maria de Deus e o

auxiliar cedido pela Prefeltura, Alex Costa Fernandes. Observamos que estao sendo

utilizados os livros obrigatorios de acordo corn o art 37, item 3, a,b, e c da

Consolidacao dos atos N©rmativos.

Oficial de Justiga, Nelito Rodrigues de Brito. Nao constarn mandados

em atraso. Oficial de Justiga, Jose Nazareno Batista de Lucena (depositario publico).

Nao constam mandados em atraso, porem ha 12 (doze) mandados para serem

cumpridos.

Contador, Distribuidor e Partidor, Weber Meira da Silva. Nao consta

processos para calculo. Todos os livros estao sendo utilizados regularmente. 0 livro

de Carga de processos as escrivanias, entretanto, nao esta sendo utilizado.

ESCRIVANIA DO CRIME E FAZENDAS PUBLICAS

Relacao de servidores :

Escriva Judiciario : - Eliana Teixeira Modesto

Cedido da Prefeitura : - Izabella Cristina Pires Costa

Atualmente, a serventia conta com um acervo de 315 processos

fisicos. As diretrizes do Programa Atualizar estao sendo corretarnente aplicadas.
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Constatamos 37 processos a serem conclusos, extraidos do Sistema

de Primeiro Grau - SPG. A conclusoo de processos, quando nao urgentes, a feita

as sextas-feiras, e quando urgentes, faz-se as segundas e tercas-feiras.

Em relacao as armas apreendidas, a escriva informou que quando

chegam ao Forum sao imediatamente encaminhadas ao Comando do Exercito, em

cumprimento ao Provimento n° 20/2012.

Verificamos um processo de numero 201104199682 que foi suscitado

conflito de competencia, a ao ser dirimida a competencia para Barro Alto, o mesmo

foi extinto por ausencia de pressupostos processuais.

Com Carga ao MP : Verificamos apenas um processo com carga ao

Ministerio Publico, entretanto com prazo normal.

Corn Carga ao Advogado : Constatamos 09 processos com carga ao

advogado, sendo que destes, 05 encontram-se com excesso de prazo. Sao eles:

NO de Processos

201001143129

201102497058

201301229495

201300176282

201201450459

Andamento

desde 27/07/2011, cujo advogado e o Dr.

Manuel de Oliveira Mota, OAB/GO 26226.

Em relacao a este processo foi nos

informado pela escriva que ja foi expedido

mandado de busca e apreensao por

determinacao do Diretor do Foro.

desde 04 /02/2013, cujo advogado e o Dr.

Danilo Felix Louza Leao , OAB/GO 25.117

desde 07/05/2013, cujo advogado e o Dr.

Rosendo Franttezzy de Felix e Sousa,

OAB/GO 27.409

desde 08 /05/2013, cujo advogado e o Dr.

Rosendo Franttezzy de Felix e Sousa,

OAB/GO 27.409

desde 08/05/2013 , cujo advogado e o Dr.

Alan Farias Tavares , OAB/GO 23.296.
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Quanto a providencia em relagao aos outros processos com excesso

de prazo, a escriva nos informou que realiza a expedicao de busca e apreensao 02

(duas) vezes ao ano, que geralmente ocorre no final de junho e no final de

novembro.

Com carga ao Procurador : Constatamos 05 processos, sendo que

apenas um esta em atraso, sendo ele o processo de n° 200604100781, desde de

25/05/2010. Devidamente certificado pela escriva que foi expedido busca e

apreensao.

Processos remetidos ao TRF : Constatamos a existencia de 25

processos de acordo com relatorio extraido do sistema controle, sendo que todos

eles com prazo excedido. Foi certificado pela escriva que foi feita a intimacao

atraves de extratacao papa devolurao dos mesmos.

Remetidos a Delegacia de Origem : Verificamos a existencia de 08

processos em atraso, contudo, nos informou a escriva que ja enviou officio

solicitando a sua devolug5o.

ESCRIVANIA DE FAMILIA , SUC., INFANCIA E JUV., JUIZADO CIVEL e 10 CIVEL

Escriva - Elizeth Moreira dos Santos Souza

Escrevente - Tatiane Siqueira Mota

Os dados estatisticos foram obtidos mediante relatorio do "Inventario dos

Processos - Busca AVanrada" fornecido por meio do Sistema Controle da

Corregedoria Geral da Justiga do Estado de Goias.

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

Normativos)

Sem problemas com SDM. Livro de Registro de Audiencia em

ordem.

Todos os Livros Obrigatorios estao em conformidade com o que
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dispoe o artigo 45, 1, da CAN.

Nao existem processos com Carga ao Ministerio Publico com

prazo extrapolado. 0 Livro de Carga esta em conformidade com o que dispoe o

artigo 45, 1, alines "e", da CAN.

0 Livrb de Carga ao Advogado esta sendo feito conforme

determina o artigo 45, 1, alines "f', da CAN. Alguns processos estao com carga para

Advogados alem do tempo permitido sem que sejam tomadas as devidas

providencias para a devolugao, tendo sido comunicado ao Magistrado os respectivos

atrasos.

Em todos esses casos, orientamos a responsavel pela serventia a

cumprir o disposto no inciso XVI, do artigo 328b, da Consolidag5o dos Atos

Normativos da Corregedoria, ou seja, entrar em contato corn os advogados

responsaveis, cobrando a devolucao dos autos, bern como comunicar ao juiz, caso

nao haja atendimento no prazo de cinco (05) dias, para que sejam tomadas as

devidas providencias. Segue exemplos:

NO de Processos

201201294279

Andamento

Corn carga ao advogado Dr Marco

Antonio Aquino Ferreira, OAB/GO 20.028

desde 27/11/2012.

201200149267

200701532747

201300029883, 201300951383 e

201300029344

201004059846

*Obs: Andamento retirado em 10/06/2013

Com carga ao advogado Dr Marco

Antonio Aquino Ferreira , OAB/GO 20.028

desde 15/01/2013.

Com carga ao perito Jose Fernandes

Boaventura Cavalcante desde

19/02/2013.

Com carga ao advogado Drr Rosendo

Franttezzy D'Felix e Sousa , OAB/GO

27.406 desde 19/04/13.

Com carga ao advogado Dra Samyra

Apolinario Silveira Gomes Santos,

OAB/GO NO 27.700 desde 29/04/13.
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Em consulta ao Sistema Controle foram detectadas algumas

irregularidades, sendo verificado in loco o que realmente aconteceu. Segue alguns

exemplos:

• Autos NO 201202364254 - Processo corn sentenga transitada em julgado,

aguardando que os autores comparegam na serventia para assinarem o

Termo de Guarda desde Outubro de 2012. Foi orientado que seja feita a

intimagao pessoal para que ocorra o comparecimento corn urgencia.

• Autos NO 201100762528 - Processo de Autorizagao Judicial, que foi feito

Despacho, corn assinatura virtual do magistrado, DR. Marcus da Costa

Ferreira , para que sejam encaminhadas as menores all descritas para o

Juizado da Infancia e Juventude de Goiania. Nao houve resposta da

solicitagao desde margo de 2011. Foi orientado que seja Oficiado o Conselho

Tutelar para prestar informagao acerca do paradeiro das menores.

• Autos NO 200702688236 - Trata-se de Embargos a Execugao, com

andamento paralisado desde abril de 2012, aguardando devolugao de Carta

Precatoria de Citagao para a Comarca de Aparecida de Goiania.

• Autos NO 201002482431- Aguardando devolugao de precatoria encaminhada

para Goianesia desde Abril de 2012. Foi orientado que Oficie-se o Juizo

Deprecado para dar informagoes acerca do cumprimento.

• Autos NO 201101715752 - Processo corn Sentenga transitada em julgado,

onde foram recolhidas as custas finais, sem baixa na distribuigao.

• Autos NO 201201378260 - Carta Precatoria de Citagao, aguardando

devolugao desde abril de 2012.

• Autos NO 201202362197 - Carta Precatoria de Citagao, aguardando

devolugao desde junho de 2012.

• Autos NO 201000480172 - Processo corn Sentenga transitada em julgado,

onde foram recolhidas as custas finais, sern baixa na distribuigao.

• Autos N°200805832194 - Carta Precatoria de Intimagao da Penhora,

aguardando devolugao desde junho de 2011, sendo entregue ao Advogado do

autor para dar cumprimento, sem resposta.

• Autos N°200805832194 - Carta Precatoria de Citagao, aguardando devolugao

desde junho de 2012.
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• Autos NO 200805953340 - Processo paralisado devido a falta de intimanao do

autor acerca de saldo bloqueado por penhora online. Foi orientado que seja

cumprido o Provimento NO 05/2010 , intimando os autores.

• Autos NO 201202051221 - Processo corn sentenga transitada em julgado,

aguardando que os autores comparegam na serventia para assinarem o

Termo de Guarda desde abril de 2013. Foi orientado que seja feita a

intimanao pessoal para que ocorra o comparecimento com urgencia.

• Autos NO 201102914651 - Foi renovado o Mandado de Reintegragao de

Posse sem certificagao pelo Oficial de Justiga , ficando paralisado desde

novembro de 2012.

• Autos NO 201203451037 - Processo com sentenga transitada em julgado

desde 11 de fevere iro de 2013, aguardando baixa.

• 201103998948 - Processo com Sentenga transitada em julgado , onde foram

recoihidas as custas finais , sem baixa na distribuirao.

PROJUDI

Existem 63 processor em andamento.

GABINETE DO DR. PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

Funcionarios Iotados no gabinete:

- Poliana sales Costa -Assessora do Juiz

Hellen Carolyne ventura - Assistente Administrativo

Detectamos 80 processos conclusos, entretanto nao ha nenhum com prazo

em excesso (100 digs).

Conclusoes:

Orientamos os servidores a retirarem periodicamente pelo sistema

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

eventualmente encontra-se paralisado alem do prazo.

Alertamos ainda, para que fizessem uma analise com o
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consequente impulso em todo processo constante do acervo da Comarca.

Salientamos que a dever de todo serventuario da justica praticar

os atos discriminados no Provimento n° 05/2010, dando o devido impulso e tomando

as providencias oportunas em cada urn dos processos.

Via de regra, nao constatamos irregularidades junto as varas

visitadas. Os processos encontram-se em ordem, isso se deve pelo pequeno volume

das demandas o que ajuda bastante a manter os prazos sempre em dia.

A comarca possui Juiz Titular, que esta presente por duas vezes na

semana , inclusive atendendo a comunidade . Nos demais dias o Dr . Pedro Paulo

presta auxilio na comarca ' de Anapolis.

Sendo estas as informaroes para relatar ate o momento, encerramos

o presente relatorio.

COORDENADORIA DE FISCALIZAcAO E APOIO AS SERVENTIAS DA

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIQA DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos

19 dias do mes de Junho do ano de 2013.

10 Assessor Correicional

I

La A) " 'Crisi`ina uueuroz Franco

21° Assessora Correicional
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