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RELATORIO No 52/2013

Processo no 4262689 / 2012

No periodo entre os dias 15 a 19 de julho de 2013, por determinacao da

Excelentissima Senhora Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora Nelma Ferreira

Branco Perilo, atraves da Portaria no 102/2013, comparecemos a 88 Vara Civel da

Comarca de Goiania , onde realizamos uma Correigao Geral Extraordinaria constatando-

se o seguinte:

Endereco da 88 Vara Civel da Comarca de Goiania - GO: Edificio do Forum Heitor

Fleury de Morais, Rua 10, no 150, Setor Oeste, 8° andar, sala 823, telefones: (62) 3216-

2501 e 3216-2502.

Juizes de Direito: Dr. Claudiney Alves de Melo (1° Juiz)

Dr. Romerio do Carmo Cordeiro ( 2° Juiz)

Servidores lotados na Escrivania da 88 Vara Civel:

Escriva: MARILENE FERRAZ DE OLIVEIRA

Escrevente / escriva substituta: SUELY DE SOUZA BRITO

Escreventes: ADOLFO LUIS LESSA JUNIOR, ANA CHRISTINA BUENO ALVES VEIGA,
ANIELLY KAROLINE SANTOS QUEIROZ, BARBARA DE SOUSA CAROLINA



MENEGAZZO SANTOS, CRISTIANE PAULA TAVEIRA, DIEGO OLIVEIRA SANTOS,
DIOGO FERNANDES DA SILVA, EDSON FLAVIO SILVA COUTINHO, EDUARDO DE
FARIA BRITO, FLAVIA FERREIRA CAMPOS, JOAO PAULO DA FONSECA PEIXOTO,
LETICIA CANDIDO TEIXEIRA, MARCELO LUIS DE MORAIS ALVES, MARCIO FERRAZ
DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, NILSON PIRES PEREIRA JUNIOR,
PHABLO KEYLLER GONQALVES COELHO, ROBERTTA DUARTE MOREIRA,
WANDERSON CARLOS DE MORAIS.

Estagiario : HIAGO RENOVATO MURAD

Jovem Aprendiz: DANIEL AGAPITO RIOS

Observacoes Preambulares:

Trata-se de serventia privativa, nao oficializada.

Para a analise fisica dos processos, foram utilizados os Sistema Controle da

Corregedoria e Relatorios Gerenciais do SPG, verificando a quantidade, localizacao e

data da ultima movimentacao dos feitos em andamento na serventia visitada, bem como

a atuarao dos juizes e o cumprimento das determinacoes desta pelos serventuarios,

alem da regularidade dos atos processuais.

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

Normativos)

LIVRO DE CARGA AO ADVOGADO (Artigo 37, alinea "f', CAN)

0 Iivro de Carga ao Advogado esta sendo confeccionado em Pasta A/Z. Ocorre

que uma grave irregularidade foi detectada, qual seja, alguns processos que estavam

com carga antes da redistribuig5o, nao foram devolvidos.

Devido a tal irregularidade, foram instaurados procedimentos pela propria

escrivania, onde os advogados sao intimados para devolver os autos em 24 horas, apos

e expedido mandado de Busca e Apreensao. Em seguida sao intimadas as partes para

que procedam com a restaurag5o dos autos. Sendo infrutifero todo esse procedimento o

Juiz determina que seja dada baixa no processo sem ato decisorio ou intimadao posterior

das partes. Esse fato ocorreu em diversos processos sem que a baixa no SPG seja feita,

elevando a taxa de congestionamento.

As cobrancas de autos com prazo extrapolado estao sendo feitas de forma



correta , porem os casos supra nao estao gerando o resultado esperado sendo

descumpridos os artigos 348, 349 e 350 da CAN e artigo 46, § 1°, do CPP.

Citamos alguns processos que foram detectadas irregularidades:

NO do Processo Observacoes

200501746182 Autos corn carga ao Advogado Ormisio Maia de Assis, OAB/GO 4590 desde
05/07/2006. A carga foi feita antes do processo ter sido distribuido, sendo feita a
cobranca da devolugao, faltando somente oficiar a OAB e o Ministerio Publico da
infracao cometida pelo Advogado conforme artigo 356, do CP e da infragao disciplinar
prevista no artigo 34, XXII, do Estatuto da OAB.

200301804820 Foi deferida a Restauracao dos Autos, porem nao houve a intimacao da Advogada que
fez carga dos autos, qual seja, Celi Faria de Moraes, OAB/GO 16321.

200600396155 A carga foi feita antes do processo ter sido distribuido, sendo feita a cobranra da
devolucao, onde foi requerida a restaurarao dos autos, sera porem ter sido deferido
pelo Juiz. Ja existe acordo nos autos, porem nao existe viabilidade de homologacao
por falta do processo original. Nao foi possivel descobrir quern fez carga dos autos.

200701018210 A carga foi feita antes do processo ter sido distribuido, sendo feita a cobranga da
devolucao, sera exito ao Advogado Santanna Darelli OAB/GO 23898.

201000046510 Corn carga a Advogada Lillian Pereira de Almeida Lourengo OABGO 27721, desde
18/08/2011.

201100315327 Corn carga ao Advogado Flavio Simoes Rabelo Oliveira OAB/GO 25606 desde
08/03/2012.

200704667074 Corn carga ao Advogado Leonardo Arnorim dos Santos OAB/GO 20346 desde
06/09/2012.

201102491483 Corn carga a advogada Maria das Vitorias Reinaldo de Araujo OAB/GO 29737 desde
10/09/2012.

200701159108 Corn carga ao advogado Raphael Rodrigues de Oliveira e Silva OAB/GO 22470 desde
26/11/2012.

LIVRO DE REMESSAAO TRIBUNAL (Artigo 37 , alinea " I", CAN)

Este Livro nao esta sendo usado pela escrivania. De acordo corn a Escriva

Substituta Sueli, as remessas de processos para os Tribunais Superiores sao feitas

diretamente pelo distribuidor do Tribunal de Justiga e nao pela escrivania. Foi feita a

orientagao para que seja utilizado o Livro de Remessa ao Tribunal, devendo ser anotadas

em Iivro proprio as cargas dos processos remetidos aos Tribunais Superiores.

Ao Tribunal de Justica deste Estado , as cargas eletronicas estao sendo feitas



corretamente.

Do acervo processual da Serventia

Atualmente, encontram-se em tramite 11.252 processos fisicos nesta serventia da

8a Vara Civel.

A escrivania pratica os atos indicados no Provimento n° 05/2010 da Corregedoria,

referente aos atos ordinatorios.

Em consulta ao Sistema Controle, vislumbramos aproximadamente 862

(oitocentos e sessenta e dois processos) processos paralisados ha mais de 100 dias, dos

quais 198 aguardam decurso de prazo, 219 estao suspensos aguardando andamento do

apenso ou do principal, e 380 foram remetidos ao Tribunal de Justiga.

Dessa forma, apenas 65 (sessenta e cinco processos) contam com mais de 100

(cem) dias sem movimentacao pela serventia, sendo que em diversas situag6es, a

exemplo dos processos abaixo especificados, sendo necessaria regularizacao tanto

atraves de reiterag5o de solicitag6es, quanto de correg5o atraves do distribuidor civel:

Processo DtFase Fase Natureza Dias

200904805446 18/06/10 REDISTRIBUIDOA OUTRO JUIZO DECLARATORIA 1117

201000753144 25/10/10
ENCAMINHANDO AO TRIBUNAL DE COBRANCA 988

JUSTICA

200901896564 14/04/11 REDISTRIBUIDO A OUTRO JUIZO
BUSCA E APREENSAO

PELO DECRETO-LEI 911/69
817

201100054914 07/12/11
AGUARDANDO FEITURA DE CONSIGNATORIA 580

CALCULOS

200701567567 28/03/12
AGUARDANDO PROVIDENCIA DA ORDINARIA DE COBRANCA 468

BANCA DE CONCILIACA
AGUARDANDO BAIXA TOTAL OU REINTEGRACAO DE POSSE 433201103231094 02/05/12 ALTERACAO DE BAIXA (BEM MOVEL)

201003191147 18/07/12
ENCAMINHANDO AO TRIBUNAL DE REVISIONAL 356

JUSTICA

201002433309 18/07/12
ENCAMINHANDO AO TRIBUNAL DE REVISIONAL 356

JUSTICA
ENCAMINHANDO AO TRIBUNAL DE ORDINARIA DE COBRANCA 356200602651969 18/07/12 JUSTICA

200903828566 18/07/12
ENCAMINHANDO AO TRIBUNAL DE EMBARGOS A EXECUCAO 356

JUSTICA

201000500122 18/07/12
ENCAMINHANDO AO TRIBUNAL DE CONSIGNATORIA 356

JUSTICA

Em todos os casos, repassamos a listagem dos processos a escriva

substituta, que se prontificou a resolver as pendencias existentes.



Nesse diapasao , 20 (vinte ) processos encontram -se com carga ao

advogado , conforme relatado anteriormente.

Verificamos que a serventia possui 3 (tres ) processo na fase "aguardando

publicacao de edital " a mais de 50 (cinquenta dias ), conforme segue relag5o a baixo:

AUTOS

201203942146

20110232901

201102088034

FASE

Aguardando Publicacao
de Edital

Aguardando decurso de
prazo

Aguardando Publicacao
de Edital

ULTIMO ANDAMENTO DI

Expediu carta de intimag5o para parte autora 81
das andamento no feito no prazo de 48 horas'
sob pena de extincao e , posteriormente foi
juntado o AR (nao foi possivel cumprir pois a
parte mudou - se). Diante disso, a escrivania
certificou que foi expedido edital, mas ate o
momento nao foi juntado o extrato de
publicag5o.

Foi certificado pela escriva no dia 26 /04/2013 59
a publicagao do edital, porem as partes nao
manifestaram ate a presente data.

Expedicao de Citacao - Execucao prazo de
20 dias . 0 advogado lavrou sua nota de
recebimento do edital nos autos , mas ate o
momento nao juntou o comprovante da
publicacao.

Tais processos estao sendo analisados pela escriva substituta da serventia.

Pontualmente , identificamos os seguintes problemas:
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- Os autos n° 200904805446 tramitam de maneira erronea na serventia , pois em analise

ao SPG , verificamos que os feitos deveriam estar baixados totalmente . Assim , orientamos

a escriva a realizar a baixa definitiva;

- Processo de n° 200901896564 , encontra-se aguardando recebimento ; alega a escriva

que os autos nao foram recebidos pela mesma por nao se encontrarem fisicamente na

serventia.

Detectamos ainda que a serventia possui 3 (tres) processos na fase "Aguardando

Providencia da Banca de Conciliag5o " a mais de 100 (cem ) dias. Diante destes fatos,

orientamos os servidores responsaveis a dar o devido impulso processual.

AUTOS FASE DIAS

200701567567

-

Aguardando Providencia da Banca de Concilia ao. 471

201002585478 Aguardando Providencia da Banca de Conciliagao. ' 142

201201259872 Aguardando Providencia da Banca de Conciliacao. 115



Nao obstante a escrivania apresentar em quase sua totalidade prazo de

andamentagao razoavel em seus processos , observamos algumas situagoes em que

houve movimentagao processual, embora repetitiva e protelatoria , nos termos em que, ao

fim do prazo determinado, houve nova andamentagao identica a anterior e que nao

reflete em nenhum ato na pratica , a exemplo de:

- Processo n° 200601886156 - Publicado Edital Coletivo intimando a parte autora a

promover os atos e diligencias que the competem no prazo de 48 horas sob pena de

extingao; ha certidao de expedigao do competente edital coletivo em 15/02/2013, nao ha

andamento posterior, nem mesmo comprovante da publicagao, nem mesmo

manifestagao das partes. Ainda, no SPG observamos andamentos repetitivos

protelatorios.

Verificamos Processos aguardando Devolugao de Carta Precatoria, sem

movimentagao ha mais de 60 (sessenta dias), cabendo salientar , que, os ultimos

andamentos langados no Sistema de Primeiro Grau, apresentam datas de

movimentagoes posteriores , ou seja, as Batas dos atos praticados nos processos fisicos

nao correspondem aos Iangamentos feitos no referido sistema.

- Proc. 200806032248 - Expedida Carta Precatoria de Intimagao - Valparaiso de Goias -

certificada a expedigao da carta em 26/02/2013, nao havendo qualquer movimentagao

posterior. Consta no SPG - aguardando decurso de prazo - 05/06/2013;

- Proc. 201200317984 - Busca e Apreensao - Em 15/02/2013, expedido oficio ao Juizo

deprecado, Aparecida de Goiania, solicitando informagoes sobre o cumprimento; no SPG

- aguardando devolugao de precatoria, em 23/04/2013;

- Proc. 201201975519 - Execugao - 01/03/2013 , juntada de expediente da exequente,

Navesa Caminhoes e Onibus LTDA, informando sobre o ultimo andamento da deprecata

expedida a Comarca de Barra do Corda-MA; no SPG - Aguardando devolugao de

precatoria em 06/06/2013;

- Proc. 201002788778 - Declaratoria - 18/09/2012 - Expedida Carta Precatoria de Busca

e Apreensao para a Comarca de Sao Paulo ; extratado em 21/09/2012 para o autor tendo



transcorrido o prazo sem qualquer manifestacao; em 26 /11/2012, expedida Carta de

Intimag5o para a parte autora andamentar o feito em 48 hs, sob pena de exting5o;

juntada de AR em 10/12/2012 ; aguardando devolurao de precatoria em 19/06/2013;

- Proc. 940235267- Execug5o - Expedido officio a 81 Vara Civel de Goiania, solicitando

informag6es, conforme certificado em 08/10/2012, as fls. 23, reiterado em 08101/2013; no

SPG aguardando devolucao de precatoria em 14/06/2013;

- Processo no 201104759831 - ultimo andamento em 12 /04/13 - AGUARDANDO

RESPOSTA DE SOLICITACAO- Oficio remetido a 7a Vara Civel, requerendo remessa de

processo para apensamento : ocorre que o officio foi remetido em 02 /04/2013, e ate a

presente data nao consta resposta nem mesmo nova solicitando por parte da escrivania; -

no SPG , aguardando resposta de solicitando em 13 /07/2013;

- 201300438856 - ultimo andamento : 29/04/2013 - AGUARDANDO RESPOSTA DE

SOLICITACAO - Officio remetido a 17a Vara Civel e ambiental requerendo informag6es

acerca de processo que ali tramita: ocorre que o officio foi remetido em 26/04/2013, e ate

a presente data nao consta resposta nem mesmo nova solicitando por parte da

escrivania ; no SPG, aguardando resposta solicitando em 29/04/2013;

Observamos ainda as seguinte situag6es:

- Processo 201300254976 - Rescisao Contratual - 04/07/2013, juntada de contestacao

protocolizada em 02/07/2013, contudo, em 13/07/2013, foi certificado as fls. 25v, que, o

prazo para a parte autora apresentar contestarao havia expirado . Anteriormente , as fls.

253/254, respectivamente, certidao de publicag5o referente a extratag5o de 29/05/2013,

para que o "autor fornega copia da inicial", assim como da extratarao de 03 /06/2013,

"autor fornecer preparo postagem ", ambas as fls . 243. Cumpre relatar que abaixo das

mencionadas extratag6es , consta uma certidao informando que a extratag5o de

03/06/2013, fora registrada de forma equivocada. No momento da Correigao, a Escriva

em substituicao, confirmou o equivoco da certidao de fls. 25, o que enseja a devida

adequacao dos atos pertinentes;

- Processo 201104087825 - Revisional - As fls . 97/99 consta acordo celebrado perante a

Banca de Conciliacao em 08/11/2012 acerca do destino do valor depositado em conta



judicial . Atraves de officio remetido ao Banco do Brasil em 05/12/2012 , solicitou-se

informagoes acerca de saldo atualizado de conta judicial : ate o presente momento nao ha

resposta a solicitagao , bem Como nao ha reiteragao do requerimento por parte da

escrivania. 0 processo encontra -se na fase "AGUARDANDO RESPOSTA DE

SOLICITACAO". Incorretamente , em 17/06/2013 , o despacho de fls. 111 determina que a

escrivania certifique sobre a ocorrencia de dep6sito , e caso nao existam , que o autor

emende a inicial . 0 autor se manifestou em 28 /06/2013; assim, o processo deveria ser

concluso para regularizagao do andamento do feito.

- Processo 200901373570 - Revisional - Apos publicagao de despacho em 31/08/2011,

bern como expiragao do prazo para emenda a inicial (10/09/2011), nao houve nenhum

tipo de movimentagao processual ate a data de 02/02/2012; ou seja, quase 05 (cinco)

meses sem movimentagao. Nesta data foi juntada petigao requerendo homologagao de

acordo entre as partes. Incorretamente, apos a extratagao para pagamento de custas

finais em 06/06/2012, sem mesmo sentenga do juiz, o processo foi remetido para baixa e

arquivo junto ao distribuidor civel, o que ocorreu em 03/08/2012. Somente em

13/12/2012, a escrivania certificou do equivoco, sendo o processo concluso em

14/12/2012. Observamos ainda juntada de petigao protocolizada em 19/12/2012 somente

em 09/04/2013. Houve despacho do juiz em 08/04/2013 determinando retomada do feito,

porem, somente foi feita analise do pedido feito em 02/02/2012 em despacho datado de

10/07/2013, o que evidencia morosidade excessiva na movimentagao deste autos.

Verificamos processos aguardando CRI (comunicagao rapida informal) ha mais

de 60 (sessenta) dias, referentes a solicitagao de repasse de custas dirigidas a

Coordenadoria Judiciaria. Nao obstante, as fases registradas no SPG nao correspondem

a realidade pratica nos autos, a exemplo dos seguintes:

- 200900869016 - Busca e Apreensao - CRI datada de 12/09/2012, recebida na

Coordenadoria Judiciaria em 01/10/2012; no SPG, aguardando decurso de prazo desde

07/05/2013.

- 201004113867 - Busca e Apreensao - CRI recebida na Coordenadoria Judiciaria em

10/10/2012; no SPG, aguardando decurso de prazo desde 07/05/2013.

- 200902558573 - Cobranga - CRI recebida na Coordenadoria Judiciaria em 01/10/2012;



em 29/08/2012 juntada de informagao oriunda da Contadoria Judicial datada de

28/12/2012, juntado no Processo Apenso (200804834258); no SPG, aguardando decurso

de prazo desde 07/05/2013.

- 200904829418 - Reintegragao de Posse - CRI datada de 05/09/2012, recebida na

Coordenadoria Judiciaria em 01/10/2012; no SPG, aguardando decurso de prazo desde

07/05/2013.

Os processos para baixa estao acumulados devido a demora na confecgao dos

dos calculos de custas finais para posterior intimagao do vencido para o pagamento.

Algumas irregularidades foram detectadas, citamos:

No DE AUTOS ANDAMENTO

201103377420 Trata-se de incidente processual de pedido de Beneficio de Assistencia Judiciaria
apensado ao processo principal de N° 201102692950, tendo o pedido sido indeferido
pelo Magistrado em novembro de 2012, sera ter sido dado o regular andamento.

201101520277 Existe sentenga proferida nestes autos, deferindo o pedido. Sem que houvesse
necessidade foi proferido despacho onde deveria ter sido dada continuidade ao
processo executando a sentenga corn as devidas baixas.

200702072766 Trata-se de ac5o de Producao antecipada de provas , que esta apensado a outros
dois processos sem ter sido dado o andamento correto ao feito principal, bern Como
sern andamento no SPG.

Por meio do Sistema Controle da Corregedoria Geral da Justiga do Estado de

Goias certificamos que a serventia possui 01 (um) processo na fase "aguardando decurso

de prazo", n° 890000381, o qual possui o seguinte extrato: "Arquivem-se

provisoriamente, como autorizado pela instancia recursal". Porem, cabe salientar que ao

inves deste permanecer tramitando no SPG, a serventia efetuou sua baixa de maneira

equivocada, sern nenhuma determinagao. Tornando, assim, impossivel a visualizagao

destes autos atraves dos sistemas disponiveis do Tribunal de Justiga/GO.

Interlocutorias , Mandados e documentos em geral a serem juntados

Muito diligentemente, os documentos recebidos sao juntados nos processos no

maximo apos 01 (um) dia apps sua recepcao.



Processos nao localizados I desaparecidos

Com a determinagao de que o acervo civel, formado pelas agoes em andamento

na 4a, 5a e 6a Varas de Familia, Sucessoes e Civel de Goiania, fosse redistribuido de

forma igualitaria a todas as Varas Civeis desta capital, conforme dispoe o artigo 100 da

Lei n° 17.542 de 16 de janeiro de 2012, varios processos foram redistribuldos para a 8a

Vara Civel de Goiania.

Entretanto, como a redistribuigao foi realizada atraves do SPG de forma

automatica, a redistribuigao fisica dos autos nao foi concluida, ou seja, os processos nao

foram recebidos fisicamente na escrivania de destino.

A exemplo, o processo de n° 930037722 foi redistribuido da 1a Vara de Familia e

Sucessoes da comarca de Goiania, conforme consta no sistema de Primeiro Grau (SPG).

Porem, durante a correigao "in locu", afere-se que apos a redistribuigao os autos

retornaram para 8a Vara Civel da comarca de Goiania, advindo da Assistencia Judiciaria,

somente pelo SPG, nao chegando fisicamente.

Diante da repetigao do fato ocorrido em diversos processos, a zelosa servidora

comunicou o magistrado o fato ocorrido, o qual extratou o desaparecimento dos autos e

determinou a intimagao pessoal das partes, via o.s., para, querendo, promoverem a

restauragao do processo, nos termos do art. 1.064 e seguintes do c.p.c. sob pena de

baixa definitiva. Inviabilizada a intimagao pessoal, procedeu-se a intimagao via edital

coletivo, com prazo de 30 dias, bem como intimagao dos advogados via DJE-GO. 0

mesmo nos feitos NO 200201467504 (1a Vara de Familia e Sucessoes), 884101389 (1a

Vara de Familia e Sucessoes) 200002059279 (3a Vara de Familia e Sucessoes),

910042196 (21 Vara de Familia e Sucessoes), 9801345527 (2a Vara de Familia e

Sucessoes), 900107237 (3a Vara de Familia e Sucessoes), 890272276 (31 Vara de

Familia e Sucessoes), 200902476992 (5a Vara de Familia e Sucessoes), 910216690 (4a

Vara de Familia e Sucessoes), 884200055 (3a Vara de Familia e Sucessoes),

9801605570 (6a Vara de Familia e Sucessoes), 200904552319 (3a Vara de Familia e

Sucess6es),201001009007 (61 Vara de Familia e Sucessoes), 201002934278 (21 Vara

de Familia e Sucessoes).

Processos redistribuidos / Repasse de custas

Em atengao a situagao aventada no Processo Administrativo no 4262689 /

2012 da Corregedoria Geral da Justiga, procedemos verificagao dos autos nos termos
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das alegagoes feitas pela Sra. Escriva, Marilene Ferraz de Oliveira, as fls. 26/28.

Temos que, no momento em que foram levantados os dados pertinentes

ao Relatorio no 98/2012 (fls. 03/07), nao vigorava a Lei Estadual no 17.542/2012. Ocorre

que, com advento desta Lei, diversos processos retornaram a varas de origem, nao

havendo, assim, necessidade de repasse de valores de custas ao Tribunal de Justiga,

nos termos da 3a Nota Generica da Tabela III do Regimento de Custas e Emolumentos.

Verificou-se esta realidade nos processos sob os n °s: 200703811376,

201002658386, 200901162854, 200600859686, 201003346086, 200700077345,

9701134613, 200802392398, 200701430898, 201001304645, 200000273320,

201003972114,200500575457.

Estes autos sao originarios desta 8a Vara Civel, ao tempo em que houve

requerimento do beneficio da assistencia Judiciaria, sendo os mesmos remetidos as

antigas varas especializadas de Assistencia Judiciaria. Publicada a Lei Estadual no

17.542/2012, que determinou a redistribuigao dos feitos para as varas civeis.

Nao foi possivel realizar verificagao nos processo no 201002647082 e

200904663692, uma vez estes encontram-se arquivados definitivamente, bern como o no

200400824684, com carga ao advogado. 0 processo no 200804281089 encontra-se no

Distribuidor Civel aguardando baixa total.

No mesmo sentido, os autos dos processos sob os protocolos n°s

200803365807, 200803372927, 200300830267, 200801226370, 200902316456,

200302512181e 200900493890 tramitam em varas civeis diversas, nao sendo possivel

seu manuseio e verificagao no momento desta correigao geral extraordinaria.

Conclusao

Da analise do funcionamento e dos servigos desenvolvidos constatou-se que ha

muitos processos em que o andamento nao corresponde a realidade dos autos. Assim,

orientamos a serventia no sentido de que, ao vencimento do prazo para andamentagao

do processo, seja o mesmo impulsionado, e que em nenhuma hipotese seja reproduzido

o mesmo andamento anterior; ou ainda, caso nao haja agao a ser tomada, que

permanega o andamento anterior.

Deve ainda a serventia promover a regularizagao de diversos processos junto ao

distribuidor civel, bern como reiterar solicitagoes ja feitas anteriormente.

Quanto aos autos com carga ao advogado com prazo extrapolado, deve o

escrivao ou outro servidor da serventia devidamente autorizado, de officio, praticar atos



de impulso oficial e regularizagao do tramite processual, nos termos do artigo 328b, XVI

da CAN, neste caso especifico, verificar periodicamente o Iivro de carga e cobrar a

devolugao dos autos retirados pelos advogados, com prazos excedidos, atraves de

intimagao pelo Diario da Justiga Eletronico, e, nao havendo atendimento no prazo de 05

(cinco) dias, comunicar ao juiz para as devidas providencias.

Devera ser mantido rigoroso controle dos Iivros de carga em geral, os quais serao

fiscalizados pelo Juiz, a fim de se coibirem eventuais abusos (artigo 177, CAN). Pelo

magistrado, constatado o excesso de processos em uma mesma situagao, ou com

cargas para advogados, peritos, promotor de justiga e servidor, deverao ser tomadas

providencias a fim de que as irregularidades sejam sanadas, conforme o artigo 61 da

Consolidagao dos Atos Normativos.

Relativamente aos processos sem movimentagao, com carga ou desaparecidos

devido ao nao recebimento dos mesmos pela escrivania apos redistribuigao das antigas

varas especializadas da assistencia judiciaria, tal realidade carece de providencia e

regulamentagao por esta Corregedoria Geral da Justiga, bern como da Diretoria do Foro

da Comarca de Goiania.

Nesse sentido, diante da inviabilidade de instauragao da restauragao dos autos de

officio, conquanto a iniciativa a faculdade as partes (art. 1063, CPC), e da ausencia de

regulamentagao de procedimento administrativo para tal, necessarias, da mesma forma,

providencias desta CGJ-GO.

Este e o relatorio e as sugestoes que repassamos a analise de Vossa Excelencia,

salvo melhor juizo.

ASSESSSORIA CORREICIONAL JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, Goiania, aos
sete dias do mes de agosto do ano de dois mile treze (07.08.2013).

Wellington Santana Vilela
6a Assessor Correicional

Mirce Martins Vieira
10a Assessora Correicional

Kenia Garcia^Bento Torquato
16a Assessor'a Correicional
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