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"A publicarao deste relat6rio e determinarao do Conselho Nacional de Justiga,
pela meta 2 da Corregedoria Nacional de Justiga, que diz:
Meta 2: Publicar 100% das Acoes Correicionais (preservado o sigilo)."
"Os dados constantes neste relatbrio sao passiveis de discussao."

COMARCA

VARA

PERIODO
F--

EQUIPE DE TRABALHO

F̂INALIDADE

PROCESSO No

Goiania - Goias

9a Vara Civel

22 a 25dejulhode2013

Assessores Correicionais

Inspecao

4236661/2012

Em ateng5o ao despacho n° 470/2013, da Excelentissima Senhora

Corregedora-Geral da Justiga do Estado de Goias, Desembargadora Nelma Branco

Ferreira Perilo, exarado no processo n° 4236661/2012, foi realizada inspeg5o junto a

9a Vara Civel desta Comarca, no periodo de 22/07/2013 a 25/07/2013, com vistas a

averiguar a regularidade no repasse das redistribuig6es de processos, efetivadas apos

o advento da Lei n° 17.542/2012.
Inicialmente, cumpre destacar que estes autos originaram-se do

Relatorio n.° 79/2012, o qua/ objetivou evitar a evasao de receitas do erario,

relativamente a redistribuig5o dos processos que estiveram na 9.a Vara Civel da

Comarca de Goiania - GO, atraves do qual apurou-se a importancia de R$ 5.494,18

(cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos).

Importante acentuar, ainda, que os autos em apenso, n.°

4262697/2012, tambem serao objeto de analise, uma vez que sao originarios do

Relatorio n.° 99/2012, atraves do qua/ restou apurada a importancia de R$ 26.117,88

(vinte e seis mil cento e dezessete reais e oitenta e oito centavos), alusiva a custas

judiciais nao repassadas na redistribuig5o dos processos.

Cientificada, atraves de officio, via malote digital, a Sra. Rosa Celia

Ramos Brandstetter, escriva da 9.a Vara Civel, manifestou -se as fls. 12/13, pleiteando
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o parcelamento do valor apurado, bern como a definirao da forma de recoihimento.

Aduziu que alguns dos processos redistribuidos retornaram a 9.a Vara Civel e seus

valores seriam devidos, razao pela qual pleiteou a subtracao destes, bem como dos

processos distribuidos a varas de serventias nao-oficializadas.

Assim , os autos foram encaminhados a esta assessoria

correicional.

Verifica-se, em sintese, que a informacao 09/2013 (fls. 19/22)

evidenciou a necessidade de subtrair o montante de R$ 267,25, do total apurado no

Relatorio 99/2012, reduzindo o valor apurado para R$ 25.850,63 (vinte e cinco mil

oitocentos e cinquenta reais e sessenta e tres centavos), ante a constatacao de que os

processos de protocolo n.°:

- 200000141296 , que atualmente tramita na 14a Vara Civel, teve

sentenga prolatada na 9.a Vara Civel, em 16/11/2000, razao pela qual o repasse

deveria ser de 0% e nao de 50%, e os autos de protocolo n.1-

- 200700183943 - foram redistribuidos para a 12a Vara Civel,

embora o relatorio extraido do SPG conste 0% verificou-se que houve repasse de

50%.

Observa-se que os processos redistribuidos a varas nao-

oficializadas serao mantidos, vez que o repasse a necessario e devido.

Em inspecao a todos os processos listados nos relatorios 79/2012

e 99/2012, fisicamente e atraves do SPG (Sistema de Primeiro Grau), identificamos

que apenas seis (06) processos, dos que foram redistribuidos, voltaram a tramitar na

9a Vara Civel, quais sejam:

200600512058 (Rel. 79/2012) 200902065950 (Rel. 99/2012)

201003405929 (Rel. 79/2012) 9801352914 (Rel. 9912012)

200901448073 (Rel. 99/2012)

200904316100 (Rel. 99/2012)
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Concernente ao Relatorio 79/2012 , apenas dois autos retornaram

a referida serventia, quais sejam:

- Protocolo n .° 201003405929 - distribuido para a 9.a Vara Civel,

foi redistribuido, sem repasse, mas retornou, tambem, sem repasse e foi sentenciado

razao pela qual nao devera haver repasse de qualquer quantia referente a estes autos.

- Protocolo n.° 200600512058 - distribuido para a 9.a Vara Civel,

foi redistribuido, sem repasse, mas retornou com repasse de 50%, com o valor de R$

337,40, razao pela qual este valor devera ser objeto de repasse.

Desta feita, do valor conferido no Relatorio 79/2012, devera ser

subtraido somente o valor de R$ 295,95 (duzentos e noventa e cinco reais e noventa e

cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 5 . 198,23 (cinco mil cento e noventa e

oito reais e vinte e tres centavos).

Ja em relacao ao Relatorio 99/2012 (autos em apenso), atestou-

se que apenas quatro autos retornaram, dentre os quais torna-se desnecessario

qualquer repasse nos seguintes processos analisados:

- Protocolo n.° 200904316100 - ajuizado em Aurilandia, em

seguida foi recebido na 9.a Vara Civel, sem repasse, sendo redistribuido para 3a Vara

de Familia e Sucessoes, tambem sem repasse, de onde foi novamente redistribuido

pra a 19a Vara Civel e Ambiental, retornando a 9a Vara Civel, com repasse de 100%,

contudo, houve tramitacao e sentenga nesta ultima vara;

- Protocolo n.° 200902065950 - foi distribuido por dependencia

aos autos de protocolo 200904316100, razao pela qual seguiu os tramites

supracitados, ou seja, ajuizado em Aurilandia, em seguida foi recebido na 9.a Vara

Civel, sem repasse, sendo redistribuido para 3a Vara de Familia e Sucessoes, tambem

sem repasse, de onde foi novamente redistribuido pra a 19a Vara Civel e Ambiental,

retornando a 9a Vara Civel, com repasse de 100%, contudo, houve tramitagao e

sentenga nesta ultima vara;

- Protocolo n.° 9801352914 - distribuido para a 9.1 Vara Civel, foi

redistribuido, sem repasse, mas retornou, tambem, sem repasse e foi sentenciado,

razao pela qual nao devera haver repasse dos valores de R$ 26,21 (200904316100),
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R$ 26,21 (200902065950) e R$ 30,60 (9801352914), totalizando R$ 83,02 (oitenta e

tres reais e dois centavos).

Logo, dos quatro processos mencionados no Relatorio 99/2012,

que voltaram a tramitar na 9.1 Vara Civel, observou-se a necessidade de repasse

somente em relacao ao processo:

- Protocolo n.° 200901448073 - distribuido para a 9.a Vara Civel,

foi redistribuido, sem repasse, para a 1.a Vara Civel, mas retornou com repasse de

50%, com o valor de R$ 526,38.
AM

Desta feita , do valor averiguado no Relatorio 99/2012 , ja reduzido

pela informagao 09/2013 jfls 19/22) , devera ser subtraido ainda , o valor de R$ 83,02

(oitenta e tres reais e dois centavos ), perfazendo o valor total de R$ 25.767,61 (vinte e

cinco mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos).

Ante o exposto, constatamos que o valor devido para

recoihimento e o somatorio de R$ 5.198,23 (Relatorio 79/2012) e R$ 25 .767,61

(Relatorio 99/2012), totalizando o valor de R$ 30 . 965,84 (trinta mil novecentos e

sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

ASSESSORIA DE ORIENTACAO E CORREICAO DA

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIcA , em Goiania , aos 28 dias do mes de outubro

do ano de 2013.

Solange Maria Pereira Avelino LEANDRO MENDONQA DE ARAUJO

8a Assessora Correicional 15a Assessor Correicional

Vito r' os - afltos Batista

20° Assessor Correicional
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