
U tribunal
de justica
do estado de goias

PODER JUDICIARIO
Corregedoria-Geral da Justica
Departamento de Orientacao e Correigao
Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

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

RELATORIO No 66/2013
4-

Entre os dias 01 e 05 de Junho de 2013 , por determinacao da Excelentissima

Senhora Corregedora -Geral da Justiga , Desembargadora Nelma Branco Ferreira

Perillo , comparecemos a Comarca de GOIATUBA-GO, onde realizamos uma

Correicao Geral Extraordinaria Judicial , constatando-se o seguinte:

Endereco do Forum : Av. Rio Grande do Sul, no 65, Setor Bela Vista

Telefone : (64) 3495-2360/5386/5216

E-mail: comarcadegoiatuba@tjgo.jus.br

Juizes de Direito : Dr. Olavo Junqueira de Andrade (Diretor do Foro)

Dr. Marcus Vinicius Alves de Oliveira

Dra. Sabrina Rampazzo de Oliveira

SECRETARIA DO FORO

• Aline Ramos Marques - Secretaria

• Celia Ferreira Lima de Oliveira - Cedida pela Prefeitura

• Luana Patricia Justo Amaral - Pro-Cerrado

• Jose Divino Assuncao - Cedido pela Prefeitura (atua mais no Gabinete da



Dra. Sabrina.

Verificamos a existencia de todos os livros obrigatorios (art. 45 da CAN) e que

estao devidamente escriturados e ainda, que existem as seguintes sindicancias em

tramitacao:

Processo n° 48/2013 -
Sindicado : Jorge Agostinho Eugenio
Fase: Designada Audiencia de instrucao para o dia 16 .07.13, as 13:00hs.

Processo n° 003/2013
Requerido: Cartorio de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Goiatuba-Go
Fase: Foi julgada improcedente a imputacao, cuja sentenga data de 12.03.2013. Ja
foi realizadas as comunicacoes a Corregedoria Geral de Justiga e Presidencia do
Tribunal de Justiga para as anotacoes pertinentes. Processo aguarda arquivamento.

Processo n° 33/2011
Sindicado: Veraluce Sousa de Oliveira e Outros
Fase: No Despacho de n° 2120/2013, da ilustre Desembargadora Nelma Branco
Ferreira Perilo, Corregedora-Geral de Justiga foi determinado o arquivamento dos
autos.

Processo n° 05/12
Sindicado: Ana Maria Guimaraes e outro

DISTRIBUIDOR, PARTIDOR, CONTADOR

Relacao de servidores:

• Jose Maximiniano de Freitas Neto (Distribuidor, Contador e Partidor) - esta

lotado provisoriamente na Comarca de Itumbiara e aguarda a apreciagao de

seu pedido de remocao aquela Comarca.

• Sueli Sales de Oliveira - Escrevente Judiciaria (Respondente pela Serventia)

• Marlene Candida da Silva - Cedida pela Prefeitura.

• Yan Alves Cestari - Pro-cerrado

Nao detectamos problemas com relagao ao maquinario.

Encontramos 04 (quatro) processos aguardando elaboracao de calculos de

custas finais, sendo que os dois mais antigos estao paralisados em face de

problema no Sistema de Primeiro Grau (SPG), cujo defeito a objeto do Boletim de
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Ocorrencia 4175 - CGJ, que a ate a presente data nao foi sanado.

Processo Data Processo Data

200904839022 09.04.13 200801008357 22.04.13

200900418057 21.06.13 200800457727 18.06.13

Livros obrigatorios:

No que tange aos livros descritos no art. 45, t6pico 6, da CAN, vislumbramos

que os respectivos setores nao possuem o Livro de Carga de Processos as

Escrivanias (conforme item 'a'), nem o Livro de Registro de Partilha de Bens (item

'e'). Considerando esta irregularidade, orientamos ao servidor que providenciasse a

abertura de tais livros, em pastas tipo AZ, face sua obrigatoriedade.

No que tange ao Livro de Registro de Guias (item 'b'), detectamos a sua

existencia, porem a sua escrituracao esta paralisada desde o ano de 2005.

PROTOCOLOS, PORTARIA DOS AUDITORIOS

Relacao de Servidores:

• Geni Antonia Delgado (Porteiro de Audit6rios)

• Joao Martins Assuncao - Cedido pela Prefeitura

• Giovana Carla Freitas Simoes - Pr6-cerrado

• Natalia Coelho Rossi - Estagiaria - TJGO

Livros obrigat6rios:

Com relacao aos livros obrigatorios constantes no art. 45, item 3, da

Consolidacao dos Atos Normativos, observamos que o Livro de Registro de Entrega

de Documentos e o Livro de Protocolo de Correspondencias sao escriturados em um

unico caderno.

Corn relacao ao Livro de Registro de Feriados, este encontra-se devidamente

escriturado e formalizado.
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Responsavel pela Central de Mandados:

• Sueli Sales de Oliveira - Escrevente Judiciaria

Oficiais de Justica:

• Jorge Agostinho Eugenio

• Odair Fernandes Vaz

• Paulo Marcelo de Aquino Pinheiro

• Andrea Ferreira de Castilho

• Ricardo Luciano da Silva

• Wanderlei Abadio Guimaraes

Todos as Oficiais de Justiga sao pertencentes ao quadro do Poder Judiciario,

sendo que a Sra . Andrea Ferreira de Castilho exerce cargo de Depositario Publico.

DEPOSITO JUDICIAL

Depositario:

• Andrea Ferreira de Castilho (Depositario Publico)

Na comarca nao ha deposito. Os objetos de medio e grande porte (veiculos

por exemplo), permanecem com os proprios interessados das awes indicados pela

magistrada competente como fieis depositarios ou no patio do Batalhao da Policia

Militar.

Livros obrigatorios:

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

CAN, se encontra formalizado e devidamente escriturado.

DO ACERVO PROCESSUAL DA COMARCA

Atualmente, encontram-se em tramite 10.780 processos fisicos e virtuais,

considerando processos de todas as naturezas e serventias.

Condicoes materials do Forum:
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A estrutura do Forum conta com mais de 15 anos. As serventias sao amplas e

bern arejadas, todas organizadas. Porem, carece de aparelhamento moderno e

atualizado.

Consta ainda um arquivo processual nas dependencias do predio.

ESCRIVANIA DO CRIME

Relacao de servidores:

• Escriva Judiciario: - Lillian Machado Reis (Ferias)

• Escreventes: - Maisa Pires

- Helaine Rosa Peres Silva

• Estagiaria: - Renata Oliveira de Lima

• Menor Aprendiz: - Lucas Augusto dos Santos Mendes

Atualmente, a serventia conta com um acervo de 809 processos fisicos, de

acordo com informacoes extraidas do Sistema Controle da CGJ.

DOS LIVROS

Nos termos do Art. 45, da Consolidacao dos Atos Normativos, a Serventia

cumpre o estatuido na Consolidacao e utiliza a maioria dos livros obrigatbrios.

Livro de Carga ao Advogado : Utiliza o sistema de folhas soltas, respeitando

o disposto no Art. 37 a, alinea f da Consolidacao do Atos Normativos. Detectamos 04

processos com carga em atraso.

PROCESSOS

200904011318

COM CARGA DESDE:

20/08/2010 (Execucao Penal)

201104785891 12/06/2012 (Den6ncia)

201103213550 26/04/2013 (ACao Penal)

201300636151 14/05/2013 (Execucao Penal)

Livro de carga ao Ministerio Publico: Utiliza o sistema de livro ata. Nao ha

processos com prazos extrapolados.

Livro de remessa a tribunais superiores : o livro a utilizado pela serventia.
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Livro de carga de inqueritos e documentos : o livro de carga e remessa de

documentos a utilizado de forma regular (Tombo).

Livro de audiencias admonitorias : o livro a utilizado pela serventia.

Livro de registro de armas, de objetos e valores : E utilizado o livro ata.

Nao existem armas de fogo nas dependencias da escrivania, pois segue o

procedimento previsto no Provimento n° 20/2012, no que tange a remessa das

armas ao Batalhao de Policia Militar.

DAS JUNTADAS

A Escrevente nos informou que a juntada a realizada todos os dias.

Verificamos alguns documentos para serem juntados, dentre eles: 07 mandados, 02

Precatorias, 03 Peticoes, 02 Oficios, 11 AR's.

DOS PROCESSOS

Em consulta ao Sistema Controle, vislumbramos aproximadamente 402

processos paralisados ha mais de 100 dias.

Dentre os casos de paralisacao processual sem justificativa, podemos

mencionar, a exemplo, os seguintes:

Aguardando Prisao , 89 processos , relacionamos alguns mais antigos:

• 200903357911 -desde 18/10/2010

• 200903071228 - desde 18/10/2010

• 200802730625 - desde 18/10/2010

• 200805829487 - desde 08/11/2011

• 200603996803 - desde 06/12/2011

Remetidos a Delegacia , 38 processos , relacionamos alguns mais antigos:

• 200602554599 - desde 27/04/2007

• 200602473114 - desde 26/06/2007

• 200802800496 - desde 06/08/2008
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• 200802053860 -desde 18/02/2010

• 201001777357- desde 25/05/2010

Aguardando resposta de solicitag5o , 03 processos:

201204514202, 201203380148

200702088760

Processos parados desde o dia
26/02/2013 , aguardando resposta de
officio.

Aguardando resposta de officio desde
08/03/2013

Aguardando providencia da escrivania , 11 processos, relacionamos alguns

mais antigos:

• 200604620670 - desde 14/07/2011, feito paralisado , apensado aos autos de

numero 200800795428.

• 201002229442 -desde 18/10/2010.

• 201103525039- desde 18/08/2011. aguardando baixa no sistema.

Constatamos que alguns processos relacionados no sistema controle, nao se

encontram no devido local conforme identificado pelo localizador.

Em todos os casos , repassamos a listagem dos processos a escrevente, que

se prontificou a resolver as pendencias existentes , ainda no decorrer dos trabalhos

correicionais.

De acordo com relatorio extraido do SPG, verificou-se a existencia de 08

presos provisorios.

OBSERVAcOES

Os processos de execug5o penal estao separados dos processos de

conhecimento, por regimes de cumprimento e por tipo de andamento, conforme o

Manual de Rotinas de Execucao Penal da Corregedoria do Estado de Goias.

Estao organizados conforme a resolucao 113 do CNJ e o Manual de

Execucao da CGJ, ou seja, estao separados em PEP, Roteiro de Pena e Incidentes.

Entretanto, no que tange a estrutura, conforme informado pela Escrevente,
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faltam materials para o desempenho funcional. Vejamos:

- Capa de processo de Execucao Penal (Amarela);

- Fitas (Verde, Amarela, Preta, Azul, Vermelha, Branca).

Ressaltamos que as decisoes, despachos e sentengas sao langados no SDM,

em conformidade com o disposto no artigo 148-b da CAN.

Nota-se que o localizador fisico esta divergente do localizador do Sistema

Controle, bern corno do SPG.

Na escrivania, verificamos a existencia de 05 (cinco) computadores. Todavia,

apenas 03 (tres) estao funcionando, o que prejudica a otimizacao dos trabalhos.

A conclusao a feita diariamente, dando-se uma ateng5o aos processos de reu

preso.

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

Corregedoria, referente aos atos ordinatorios. Urna copia do referido provimento foi

deixado com a responsavel pela escrivania, com a orientagao para que se estenda a

aplicacao de referidos atos a outras situacoes previstas no regramento.

FAZENDAS PUBLICAS E 2° CIVEL

Relacao de servidores:

Escrivao Judiciario: - Murilo Silveira e Pimentel

Escreventes: - Leonardo Bandeira Ruas (Licenca Premio)

- Marina Silva Miele ( Licenga Premio)

- Diansney Soares de Magalhaes

Estagiarios: - Aline Guimaraes Santos (TJ)

- Deuzeny Alves Bonifacio (TJ)

MenorAprendiz: -Alice Chaves Siqueira

- Fernanda Bessa Vargas

- Ana Paula Marques Carvalho

Atualmente, a serventia conta com um acervo de 5561 processos fisicos, de

acordo com informag6es extraidas do Sistema Controle da CGJ.
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DOS LIVROS

Nos termos do Art. 45, da Consolidacao dos Atos Normativos, a Serventia

cumpre o estatuido na Consolidacao e utiliza a maioria dos livros obrigatorios.

Livro de Carga ao Advogado : Utiliza o de foihas soltas, respeitando o

disposto no Art. 37 a, alinea f da Consolidacao do Atos Normativos. Detectamos 04

processos com carga em atraso.

PROCESSOS

200501819937

200402609144

200202663455

COM CARGA DESDE:

08/05/2009 (Indenizacao)

11/08/2010 (Ordinaria de Cobranca)

11/08/2010 (Cautelar Inominada)

200901221508 28/03/2011 (Cobranca)

200402620091 24/02/2012 (Execucao)

200602105611 24/02/2012 (ACao Monit6ria)

200603410418 02/03/2012 (Execucao fiscal)

201000877056 06/03/2012 (Execucao fiscal)

Em todos os casos, o escrivao informou que ja entrou em contato com os

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: 0 controle das cargas ao

representante do Ministerio Publico e feito normalmente, via SPG e pelo sistema de

foihas soltas. Nao detectamos carga com prazo extrapolado.

Livro de remessa a tribunais superiores : 0 Iivro a utilizado pela serventia.

Livro de Termo de audiencia : 0 livro esta sendo utilizado pelo serventia,

respeitando sistema de foihas soltas , encadernando ao completar 200 folhas.

DAS JUNTADAS

0 escrivao nos informou que procedem a juntada todos os dias, priorizando

os casos de urgencia. Porem, ao realizar inspecao in loco, constatou-se a existencia

de interlocutorias datadas desde 09/2012 a serem juntadas.
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DOS PROCESSOS

Em consulta ao Sistema Controle, vislumbramos aproximadamente 1108

processos paralisados ha mais de 100 digs.

Dentre os casos de paralisagoo processual sem justificativa, podemos

mencionar, a exemplo, os seguintes:

Aguardando providencia da escrivania, 35 processos, relacionamos alguns

mais antigos:

• 200501589915 -desde 16/12/2010

• 200700423294 - desde 27/11/2012

• 200700487276 - desde 27/11/2012

• 201001826439 - desde 19/12/2012

• 201000727690 - desde 05/02/2013

Os processos acima relacionados nao se encontram no local indicado pelo

SPG. 0 escrivao foi devidamente informado acerca dos referidos processos. Ate o

termino da presente correigao nao foram encontrados.

• 201204554530 - desde 14/02/2013 - Trata-se de Agao de Busca e

Apreensao. No despacho a fl. 26, o magistrado determinou que a escrivania

certifica-se, apps retorno dos autos da carga do advogado (fl. 24), se o objeto

da Agao Consignatoria trata-se de revisional do mesmo contrato destes autos,

bem como do mesmo veiculo, datado do dia 08/02/2013.

• 201203005541 - desde 14/02/2013 - Trata-se de Agao de Busca e

Apreensao. A fI. 106 foi determinado o apensamento destes aos autos

indicados na certidao de fl. 103, na data do dia 13/02/2013.

• 201204084976 - desde 26/02/2013 - Trata-se de Agao de Cobranga. A fl. 56

foi determinado a escrivania para certificar se os objetos das agoes

informadas nos itens 1 e 2 da certidao de fI. 51 sao os mesmos da presente

demanda, datado do dia 06/12/2012. A fl. 56 verso, foi certificado que o item 2

possui objeto diverso da agao retro informada. Com relagao aos autos

referenteS ao item 1, nao foi averiguado em virtude dos autos se encontrarem

conclusos a magistrada.
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Aguardando decurso de prazo de suspensao , 139 processos, relacionamos

alguns mais antigos:

• 009400721544 - desde 06/10/2010 - Trata-se de arao de execupao fiscal.

Suspenso no dia 18 de janeiro de 2010 pelo prazo de 03 anos, ou seja, ate 18

de janeiro de 2013.

• 200701713229 - desde 09/09/2011 - Trata-se de acao de execucao fiscal.

Suspenso no dia 09 de setembro de 2011 pelo prazo de 01 ano, ou seja, ate

09 de setembro de 2012.

• 200602300171 - desde 04/05/2011 - Trata-se de arao de execucao fiscal.

Suspenso no dia 04 de maio de 2011 pelo prazo de 02 anos, ou seja, ate 04

de maio de 2013.

• 200502350061 - desde 12/09/2011 - Trata-se de acao de execucao fiscal.

Suspenso no dia 12 de setembro de 2011 pelo prazo de 01 ano, ou seja, ate

12 de setembro de 2012.

• 200202699174 - desde 09/09/2011 - Trata-se de acao de execucao fiscal.

Suspenso no dia 09 de setembro de 2011 pelo prazo de 01 ano, ou seja, ate

09 de setembro de 2012.

200202704950 - desde 13/09/2011 - 0 referido nao se encontra no local

indicado pelo SPG. 0 escrivao foi devidamente informado acerca do

processo. Ate o termino da presente correirao, nao foi encontrado.

Aguardando decurso de prazo , 199 processos , relacionamos alguns mais

antigos:

Nesta fase, detectamos um numero

extenso de processos com prazos

extrapolados, os quais ja deveriam ter

sido certificado e andamentado.

201002639772,201102886992,
201000514450,200902724538,
201000324413, 201100493128,
201003045272,200901862279.

OBSERVAcOES

A escrivania pratica alguns atos indicados na Portaria n° 01/2010,
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confeccionada pelo magistrado titular desta serventia. Foi orientado ao escrivao que

tome conhecimento, been como utilize o Provimento n° 05/2010 da Corregedoria,

referente aos atos ordinatorios. Uma copia do referido provimento foi deixado com a

responsavel pela escrivania, com a orientacao para que se estenda a aplicacao de

referidos atos a outras situacoes previstas no regramento.

Os processos conclusos sao enviados todas as quartas-feiras. Os casos de

urgencia sao remetidos de imediato ao gabinete.

Orientamos o escrivao 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.

Verificamos a existencia de diversos processos para serem arquivados, os

quais ja deveriam ter sido baixados e encaminhados a sala de arquivo.

INFANCIA E JUVENTUDE E 10 CIVEL

Relacao de servidores:

Escriva:
- Janaina Mattar Ferreira Santos;

Escreventes:
- Roberta Aparecida de Sousa Ruas;
- Andrea Oliveira Silva;

Cedido pela Prefeitura:
- Sandra Maria Cardoso;

Estagiarios:
- Aline Rodrigues Costa;
- Alvaro do Carmo Oliveira;
- Winicius Vieira Rosa;
- Stefhani Gabriela Almeida Lopes;

Pro-Cerrado:
- Marcos Vinicius de Oliveira;

OBSERVAQOES

Nao ha adolescentes apreendidos. Nao ha criangas ou adolescentes em
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situacao de risco.

DOS LIVROS:

Carga ao Advogado : Os Iivros antigos, em caderno tipo "ata" nao possuem

termo de abertura e folhas rubricadas. Constam varias cargas que nao foram

baixadas. Atualmente, a utilizado o sistema de folhas soltas a partir do SPG -

Sistema de Primeiro Grau, cuja folha impressa a formada o Iivro e nos autos e

aposto carimbo de carga. Tal conduta a contraproducente, considerando que a

impressao deveria ser em papel carbonado de 02 (duas) vias, sendo a primeira

destinado aos autos e a segunda, a confeccao do Iivro de carga.

Processo Data Fase Natureza Dias
200402897719 06/08/10 EMBARGOS DE TERCEIRO 1056
201102614780 18/08/11 CARTA PRECATORIA 679
201104474969 27/01/12 CONSIGNATORIA 517
201004132730 30/03/12 A(;AO PREVIDENCIARIA 454
201003067039 13/08/12 ACAO PREVIDENCIARIA 318
200803995347 20/08/12 EXECUcAO 311
201101755347 27/08/12 REPARAQAO DE DANOS 304
200900565033 09/10/12 A(;AO MONITORIA 261
200600079010 16/10/12 EXECUcAO PARA ENTREGA DEC OISAS 254
200703015928 14/11/12 EXECUcAO 225
201202310596 05/12/12 CONSIGNATORIA 204
201203886750 22/01/13

_
CAUTELARINOMINADA 156

201100855852 19/02/13 AcAO PREVIDENCIARIA 128
201202104724 22/02/13 4C,AO PREVIDENCIARIA 125

i201204482343 25/02/13 AcAO PREVIDENCIARIA 122
200402631409 27/02/13 A(;A0 MONITORIA 120
201100088711 28/02/13 CONSIGNATORIA 119
200003367279 01/03/13 COBRANcA 118
201000882092 01/03/13 DECLARATORIA 118
200402612790 06/03/13 EXECUcAO PARA ENTREGA DE COISAS 113
200402614555 07/03/13 EXECUQAO 112
200903604455 08/03/13 EMBARGOS A EXECU CAO 111
200803681334 08/03/13 USUCAPIAO 111
200903116302 11/03/13 REVISIONAL 108
200704786634 12/03/13 COBRANCA 107

9100635570 12/03/13 EXECUcAO 107
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201200801606 15/03/13 CONS IGNATORIA 104
200502493580 21/03/13 - EXEC uQAo 98
200900556220 25/03/13

__
ACAO MONITORIA 94

9601128662 25/03/13 EXECUcAO 94
9200028500 ' 25/03/13 EXECUQAO 94

Carga ao Ministerio Publico: E utilizado o sistema de foihas soltas,

contendo algumas cargas sem baixa. Contem termo de abertura e de encerramento,

porem suas foihas nao estao numeradas e nem rubricadas.

Livro de Selos : 0 livro de n° 01 esta regularmente formalizado e ja finalizado.

0 Livro de n° 02 contem termo de abertura e folhas numeradas, porem nao estao

rubricadas. Ha alguns selos que foram cancelados, cujos numeros nao foram

comunicados a Corregedoria de Justica. Nao ha selos extraviados ou roubados.

OBSERVAQOES

A serventia passou a utilizar os Iivros de carga ao Advogado, ao Ministerio

Publico e outros no sistema de folhas soltas. Entretanto, passou a confeccionar um

unico livro. Nos termos da Consolidacao dos Atos Normativos para cada instituicao,

parte ou sujeito processual a carga devera ser registrada em livros separados.

Sendo assim, se faz necessario desmembrar os atos de cargas e formar os livros de

acordo com o destinatario da carga.

DOS PROCESSOS:

Os embargos de n° 201100111993 foram sentenciados, cuja decisao ja

transitou em julgado. Segundo orientacao deste Orgao Censor, deve ser trasladado

a decisao para os autos principais e estes desapensados, baixados e arquivados.

No processo de n° 201200993882, a diligencia do Sr. Oficial de Justica foi

unica e infrutifera, sendo que the foi liberado a titulo de Iocomocao do valor de R$

152,65 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). Conforme

consta do ordenamento juridico, cabe a parte autora antecipar os valores

concernentes a diligencias a serem realizadas no curso da demanda, cuja

importancia ficara sob a custodia do MM. Juiz, que apos a efetivacao do ato,

autoriza a liberacao do valor correspondente. No caso, conforme consta da certidao

do meirinho, o mesmo realizou uma unica diligencia no centro da Cidade, cuja
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retribuicao deveria ser na quantia de R$ 30,53 (trinta reais e cinquenta e tres

centavos). De tal sorte , a parte devera ser ressarcida, nos termos do artigo 17

da Lei n° 14.376/021 (Regulamento de Custas ), na importancia de R$ 122,12

(cento e vinte e dois reais e doze centavos).

Aguardando Citagdo / Intimacao Via Postal:

Processo Data
Fase

1 DiasI

201103735483 13/12/11 562

201201245367 07/03/13 112

200501528096 06/11/12 233

Observacao

A carta de citag5o foi devolvida e juntada nos autos
em 18.04.12, sendo que equivocadamente o
processo foi guardado na fase "ag.
Citacao/Intimacao via postal", quando o correto
seria , por ato ordinatorio, a expedigao de Carta
Precatbria. Em fase do erro, o processo encontra-se
paralisado ha quase 02 (dois) anos.
A carta de citarao foi devolvida e juntada nos autos
em 21.03.13, sendo que equivocadamente o
processo foi guardado na fase "ag.
Citacao/lntimacao via postal", quando o correto
seria, por ato ordinatorio, a expedigao de mandado.
Em fase do erro, o processo encontra-se paralisado
ha mais de 03 (tres) meses.
Em fase do decurso do tempo, orientamos a Sta.
Respondente para reiterar o ato.

Aguardando Decurso de Prazo:

Processo Data
e

Dias Observacao

O menor foi intimado para dar continuidade no
cumprimento da sancao que the foi imposta na

201203150274 24/05/13 34 sentenga em 20.05.13. Nao ha registro nos autos a
respeito da atendimento ou nao da ordem. A
serventia nao tem qualquer controle ou mesmo
fiscalizacao a respeito.
Os menores foram intimados do deferimento do

201300552527 07/06/13 20 pleito. Os autos aguarda remessa ao cartbrio
distribuidor para baixa e posterior arquivamento.

Aguardando Decurso de Prazo de Suspensao:

I Art. 17 - As custas e os emolumentos pagos serao restituidos aos interessados na hipGtese de nAo ser o ato
realizado

por qualquer motivo, deduzidas as quantias relativas a buscas, prenotaraes e certidOes.
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Processo FDaase Dias Observacao

A parte autora requereu a suspensao do feito pelo

201102732090 13/05/13 45
prazo de 30 dias, o que foi deferido pela MM. Juiza.
O despacho foi extratado e publicado em 10.05.13,
portanto, ja expirado o prazo concedido.
A parte autora requereu a suspensao do feito pelo

201201338462 03/05/13 55 prazo de 30 dias, o que foi deferido pela MM. Juiza.
0 despacho foi extratado e publicado em 26.06.13,
portanto, ja expirado o prazo concedido.
A parte autora requereu a suspensao do feito pelo

200904574886 05/03/13 114 prazo de 60 dias, o que foi deferido pela MM. Juiza.
O despacho foi extratado e publicado em 01.03.13,
portanto, ja expirado o prazo concedido.
A parte autora requereu a suspensao do feito pelo

201200048860 08/05/13 50 prazo de 60 dias, o que foi deferido pela MM. Juiza.
O despacho foi extratado e publicado em 03.05.13,
portanto, ja expirado o prazo concedido.
Ha pedido de falencia do executado em tramitacao
na Comarca. A MMa Juiza determinou a suspensao

200402629366 06/09/11 660 do feito e que o Exequente faca a habilitacao do
seu credito naqueles autos , em 06.04.11. Nao ha
ato posterior.
No despacho datado de 30.03.12, o MM determinou
a suspensao do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

200303104672 24/05/12 399 Apos, a intimacao da parte autora para dar
prosseguimento ao feito. 0 prazo ja exauriu e
processo encontra-se paralisado.
No despacho datado de 26.03.12, o MM determinou
a suspensao do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

200302779757 24/05/12 399 Apos, a intimacao da parte autora para dar
prosseguimento ao feito. 0 prazo ja exauriu e
processo encontra-se paralisado.
No despacho datado de 30.03.12, o MM determinou;
a suspensao do feito pelo prazo de 01 (um) ano.;

200303104702 24/05/12 399 Apos, a intimacao da parte autora para dar"
prosseguimento ao feito. 0 prazo ja exauriu e
processo encontra-se paralisado.
No despacho de fls. 21, datado de 06.10.11, o MM'
determinou a suspensao do feito pelo prazo de 17

201102573625 23/03/12 461 (dezessete) meses. Apos, a intimacao da partell
autora para dar prosseguimento ao feito. 0 prazo ja!
exauriu e processo encontra-se paralisado.
No despacho de fls. 46, datado de 14.02.13, a MMa
determinou a suspensao do feito pelo prazo de 60

201200273952 21/02/13 126 (sessenta) dias. Apos, a intimacao da parte autora
para dar prosseguimento ao feito. 0 prazo ja

; exauriu e processo encontra-se paralisado.
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Processo

200902543070

200501558041

Data
Fase

06/06/12

13/10/10

Dias Observacao

O prazo de suspensao se expirou em 30.05.13. A
386 serventia deve certificar e abrir vistas a autora (ato

jordinatorio ) para requerer o que entender de direito.

988

Processo foi suspenso ate o deslinde dos autos de
inventario do Espolio de Aguimaro Ferreira de
Paiva, genitor do Executado. Nao ha nos autos
qualquer informanao do referido inventario desde
08.06.2009.

Aguardando Devolucao de Mandado:

Processo Dae Dias Observacao

As custas de Iocomorao foram juntadas em
19.12.12 e apos, a serventia andamentou o

201200077312 09/01/13 169 processo na fase aguardando devolucao de
mandado, contudo nao encaminhou o mesmo a
Central. Em face do erro grosseiro , o processo
encontra-se paralisado.
As custas de locomocao foram juntadas em
19.12.12 e apos, a serventia andamentou o

201104464955 09/01/13 169 processo na fase aguardando devolucao de
mandado, contudo nao encaminhou o mesmo a
Central. Em face do erro grosseiro , o processo
encontra-se paralisado.
O mandado de intimacao do Sr. Perito para o inicio
dos trabalhos periciais foi expedido em 04.03.13 e

200402609950 25/03/13 94 cumprido pelo Sr. Oficial de Justiga em 17.04.13.
Equivocadamente o mandado foi colocado dentro
do processo (sem juntada) e o processo guardado
sem o devido andamento.
O mandado ja se encontra juntado aos autos desde
13.12.12. Em 18.02.13 foi juntado o officio da
AGSEP protocolizado em 13.12.12 (65 dias),
informando que o menor deu entrada naquela
unidade prisional para cumprimento da medida de

201104305601 21/02/13 126 internacao por 37 (trinta e sete) horas. Nao ha nos
autos qualquer ato posterior ou seja, o processo
encontra-se paralisado ha mais de 06 (seis) meses.
Pelo tempo decorrido o feito ja estaria baixado e
arquivado, quando esta onerando a estatistica e a
taxa da congestionamento da serventia e comarca.
O mandado ja se encontra juntado aos autos desde
17.12.12 e, equivocadamente foi guardado na fase

201003567708 19/12/12 190 "Ag. Devolucao de Mandado. Em face do erro
grosseiro o processo encontra-se paralisado ha
mais de 06 (seis) meses.
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Processo
Data I
Fase Dias Observacao

201200993882 13/06/12 379

O mandado ja se encontra juntado aos autos desde
28.06.12 e, equivocadamente foi guardado na fase
"Ag. Devolucao de Mandado. Em face do erro
grosseiro o processo encontra-se paralisado ha 01
(um) ano.

200302856999 29/05/13 29 Orientamos a Sra. Respondente a proceder a
intimacao do meirinho para devolver o mandado.

Aguardando Devolucao de Precatoria:

Processo Data DiasFase

2010042904401 07/11 /121 232

200501634503. 08/02/13

200901497090 1 15/01/13

139

163

Observacao

Orientamos a Sra. Respondente a proceder a
intimagao da parte autora (ato ordinatorio) para
demonstrar o andamento regular da carta.
A carta precatoria foi encaminhada ao juizo
deprecado via malote digital em 08.02.13. Nao ha
resposta quanto a sua protocolizacao e
consequente andamento.
A carta precatoria foi entregue a procuradora da
parte autora em 10.01.2013. Nao ha nos autos
comprovarao de que a mesma foi protocolizada

I I junto ao juizo deprecado.

1999022944301 05/03/13 114
A carta precatoria foi protocolizada no juizo
deprecado em 26.09.2012. Nao ha nos autos
nenhum ato posterior concernente a diligencia.

200703475058

200402646449

13/08/12

24/09/12

318

276

2010011919131 05/11/121 234

Orientamos a Sra. Respondente a proceder a
intimacao da parte autora (ato ordinatorio) para
demonstrar o andamento regular da carta.
Orientamos a Sra. Respondente a proceder a
intimacao da parte autora (ato ordinatorio) para
demonstrar o andamento regular da carta.
Orientamos a Sra. Respondente a proceder a
intimacao da parte autora (ato ordinatorio) para
demonstrar o andamento regular da carta.

Aguardando Juntada de Interlocutoria:

Processo Data i DiasFase Observacao

201203454303 20/06/13 A peticao interlocutoria ja foi juntada nos autos em
14.06.13. O feito aguarda andamento.

201204375237 14/06/13 13 a peticao interlocutoria ja foi juntada nos autos em
20.06.13. 0 feito aguarda andamento.

18



Aguardando Providencia da Parte:

DataProcesso Fase Dias Observacao

Aguarda a parte autora recoiher custas
concernente a locomocao do Sr. Oficial de Justiga.
Transcorridos da intimagao, e recomendado a

201201607374 14/05/131 44 pratica de ato ordinatorio de intimacao da parte
autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena
de extingao.
,Aguarda providencia da parte para retirar carta
;precatoria de citag5o e penhora. E recomendado a

201300514730 14/05/13 44 pratica de ato ordinatorio de intimacao da parte
autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena
de extincao.
O processo foi extinto por inercia da parte autora.

200903483909 21/05/13 37 0 processo aguarda pagamento de custas finais. E
recomentado a baixa do processo com a devida
anotacao das custas junto ao Cartorio Distribuidor.
Processo ja baixado e arquivado. A parte autora

200903918760 17/05/13 1 41 requereu o desarquivamento do processo,
entretanto, nao praticou nenhum ato. 0 processo
deve ser arquivado novamente.

Aguardando Providencia da Escrivania:

Processo D
ta Dias Observacaoa

-
guarda a certificagao por parte da serventia

201102681452 25/02/13 122 quanto ao erro da parte no direcionamento de
peticao interlocutoria, para apreciar pedido de
tempestividade dos embargos, desde 25.02.13.

guarda a expedigao de guia definitiva de
201300229912 11/04/13 77 cumprimento de medida socioeducativa desde

05.04.13.

INo despacho de fis. 29, datado de 23.03.11, a MMa
201004216640 01/03/11 849 determinou o arquivamento do feito . Processo

paralisado desde entao.
No despacho de fls. 35, datado de 23.02.11, a MMa

201004217077 01/03/11 849 determinou o arquivamento do feito. Processo
I paralisado desde entao.

No despacho de fis. 35, datado de 23.02.11, a MMa
201003170280 01/03/111 849 determinou o arquivamento do feito . Processo

paralisado desde entao.
No despacho de fis. 35, datado de 23.02.11, a MMa

201001177350 01/03/11 849 determinou o arquivamento do feito. Processo

I
paralisado desde entao.

X 201004216712 01/03/11 849 No despacho de fis. 36, datado de 23.02.11, a MMa
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Processo D Dias f ObservacaoFase
determinou o arquivamento do feito . Processo
paralisado desde entao.
No despacho de fls. 36, datado de 23.03.11, a MMa

201004216321 01/03/11 849 determinou o arquivamento do feito . Processo
paralisado desde entao.
No despacho de fls. 57, datado de 23.02.11, a MMa

201001506868 01/03/11 849 determinou o arquivamento do feito. Processo
paralisado desde entao.
No despacho de fls. 60, datado de 23.02.11, a MMa

200904684533 01/03/11 849 determinou o arquivamento do feito . Processo
paralisado desde entao.
No processo consta termo de conclusao datado de

200801386491 21/05/13 37 103.06.11. Segundo os servidores tais processos ja
estavam no Gabinete, porem nao foi
encaminhados no Sistema

200801499814 21/05/13 37 No processo consta termo de conclusao datado de
03.06.12

200804079875 21/05/13 37 No processo consta termo de conclusao datado de
03.06.13.
Promover a inscrigao dos Requerentes no

201202392606 08/02/13 139 Cadastro de Pessoas Interessadas em adogao do
CNJ.

Aguardando Resposta de Solicitacao:

Processo Data
Fase

Dias

2012030432731 25/09/121 275

201000271786 08/02/13 139

201104457290 25/07/12 337

200202664281 24/08/12 307

Observacao

A servidora responsavel pela serventia foi
orientada a reiterar o officio em face do decurso do
tempo bem como, pela forma de comunicagao
(malote digital).
Na verdade, o processo foi extinto por sentenga
(fls. 49), sendo que apos houve um pedido de
informagao a respeito do objeto da acao pelo Juizo
da 2a Vara Civel da Comarca de Goiania, o qual ja
foi atendido. 0 processo deve ser remetido ao
Distribuidor para baixa e posterior arquivamento.
Trata -se de expediente ao Juizo da 2a Vara da
Comarca, recebido pelo Sr. Murilo Silveira e
Pimentel, Escrivao Judiciario, em 25.07.12. Sendo
que ha quase 01 (um) ano e nao ha resposta ou
reiteracao do expediente.
Trata-se de officio remetido ao Presidente da
Subserao da OAB. Considerando o destinatario e
a proximidade do mesmo com o ambiente forense
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Processo
Data
Fase

Dias Observacao

e inadmissivel a demora na resposta. Foi orientada
a respondente para reiterar o expediente com
urgencia.

Processo Arquivado Provisoriamente:

Processo Data Fase Observacao
Nao obstante a parte autora ter sido intimada para
promover o andamento do feito, ela se manteve inerte,
sendo que a MMa Juiza determinou, no despacho de

201002968431 5.6.13 fls. 66, o arquivamento dos autos. "Data venia", a
medida correta seria a extincao do feito, mormente'
porque tal medida so aumenta a taxa de
congestionamento da comarca medida pelo CNJ.
No despacho de fls. 101, datado de 18.11.09, o MM
determinou o arquivamento provisoriamente do feito
pelo prazo de 01 (um) ano. Apos, a intimarao da parte

200503257197 autora para dar prosseguimento ao feito. 0 prazo ja
exauriu e processo encontra-se paralisado desde
entao.
No despacho de fls. 52, a MMa Juiza determinou que
fosse aguardando o prazo de 06 (seis) meses a
manifestacao da parte autora no sentido de promover a

201104095542 11 126
execug5o de sentenga, e caso de silencio, o

.. arquivamento dos autos. 0 processo foi arquivado
provisoriamente, quando o correto seria "decurso de
prazo" e findo o mesmo , a remessa ao cartorio
distribuidor para baixa e posterior arquivamento.
No despacho de fls. 63, a MMa Juiza determinou que
fosse aguardando o prazo de 06 (seis) meses a
manifestacao da parte autora no sentido de promover a

200904758065 11 1206
execucao de sentenga, e caso de silencio, o

.. arquivamento dos autos. 0 processo foi arquivado
provisoriamente, quando o correto seria "decurso de
prazo" e findo o mesmo, a remessa ao cartorio
distribuidor para baixa e posterior arquivamento.___
No despacho de fls. 71, a MMa Juiza determinou que
fosse aguardando o prazo de 06 (seis) meses a
manifestarao da parte autora no sentido de promover a

201002688986 126 11
execug5o de sentenga, e caso de silencio, o

. . arquivamento dos autos. 0 processo foi arquivado
provisoriamente, quando o correto seria "decurso de
prazo" e findo o mesmo, a remessa ao cartorio
distribuidor para baixa e posterior arquivamento.

201004313130 6.11.12 No despacho de fls. 77, a MMa Juiza determinou que
fosse aguardando o prazo de 06 (seis) meses a
manifestacao da parte autora no sentido de promover a
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Processo Data Fase Observamoo
execucao de sentenga, e caso de silencio, o
arquivamento dos autos. 0 processo foi arquivado
provisoriamente, quando o correto seria "decurso de
prazo" e findo o mesmo, a remessa ao cartorio
distribuidor para baixa e posterior arquivamento. '
No despacho de fls. 89, a MMa Juiza determinou que
fosse aguardando o prazo de 06 (seis) meses a
manifestacao da parte autora no sentido de promover a

201003631260 1301 03
execucao de sentenga, e caso de silencio, o

. . arquivamento dos autos. 0 processo foi arquivado
provisoriamente, quando o correto seria "decurso de
prazo" e findo o mesmo, a remessa ao cartorio
distribuidor para baixa e posterior arquivamento.

ESCRIVANIA DE FAMILIA E SUCESSOES

Relacao de servidores:

Escrivao:

Wanderlan Rosa Peixoto;

Escrevente Judiciario:

• Marcia Antonia Borges Pires ( Ferias)

Estagiario:

• Patricia Belisario Dias

Cedidos Pela Prefeitura:

• Beatriz Alves de Freitas

A serventia possui 1.065 (mil e sessenta e cinco) processos em tramitacao, os

quais se encontram distribuidos por fase.

Observamos que os servidores cumprem regularmente os horarios

determinados pela Lei n° 17.663/2012, de 16.06.2012, bern Como o Decreto

Judiciario n° 819/2012.

Existem 03 (tres) reus presos em processo de alimentos na comarca:

NO DE AUTOS NOME DO REU

201001632014 Antonio Martins Rocha

22

DATA DA PRISAO

23/06/2013

yy



201203506982 Claudio dos Reis Borges 15/05/2013

200904756798 Juarez Ribeiro Chagas 25/05/2013

DOS LIVROS

Livros Obrigatorios (nos termos do Art. 45, item 1, da Consolidacao de

Atos Normativos).

Nos termos do Art. 45, Consolidacao dos Atos Normativos, a Serventia

cumpre em parte o estatuido na Consolidacao, possuindo apenas os Livros de

Carga ao Advogado e ao Ministerio Publico, Remessa ao Tribunal e o de Controle de

Selos, todos regularmente escriturados.

Segundo informarao do Senhor Escrivao, o Iivro obrigatorio (termo de

audiencia ) nao esta sendo utilizado por orientacao do Programa Atualizar.

Nao existem processos na fase "Com Carga ao Ministerio Publico" com prazo

extrapolado . JA na fase " Com Carga ao Advogado ", existem varios processos com

excesso de prazo. Apos ser indagado acerca do paradeiro dos processos, o

Escrivao entrou em contato com alguns Advogados , requerendo a devolucao, sendo

que os processos nao foram devolvidos prontamente.

0 advogado Guilherme de Melo Batista Pereira , OAB/GO NO 21.531, fez

carga dos autos de NO 200903522084 em 05 /06/2012 , e apesar de intimado a

devolve - los nao o fez. Foi expedida Carta Precatoria de Busca e Apreensao para a

Comarca de Goiania , porem , sem exito . Oficiada , a Ordem dos Advogados do Brasil,

Subsecao Goias , nao se pronunciou.

Relaciono alguns processos na fase "Com Carga ao Advogado" com excesso

de prazo:

NO de Autos Carga desde : ° da OAB do Advogado

201000293399 22/05/2012 22.206

200903522084 05/06/2012 21.531

200902504244 12/06/2012 22.206

200003377088 12/09/2012 16.291

200703862000 13/09/2012 24.580

200805837749 01/10/2012 22.206
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200402656053 19/11/2012 22.206

200900034984 11/12/2012- 24.580

00940072470 28/01/2013 18.415

Em todos esses casos, orientamos a responsavel pela serventia a cumprir o

disposto no inciso XVI, do artigo 328b, da Consolidacao dos Atos Normativos da

Corregedoria, ou seja, entrar em contato com 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.

Apesar de ser dever de todo serventuario da justiga praticar os atos

discriminados no Provimento n° 05/2010, nos foi informado pelo Escrivao Wanderlam

que os Juizes da Comarca exigem que os processos sejam conclusos para que seja

dado o devido impulso atraves de despachos assinado por estes.

DOS PROCESSOS

Nessa escrivania, verificamos que o "layout" do Programa Atualizar vem

sendo mantido. A utilizacao e atualizag5o dos localizadores tambem vem sendo

observadas.

Consubstanciado em relatorio do Sistema Controle da Corregedoria-Geral de

Justiga, bern como, atraves de vistoria in loco, ficaram constatadas varias

irregularidades. Nota-se claramente que o Escrivao nao esta procedendo de maneira

correta com a forma de manuseio dos processos.

Um caso classico na forma errada de gerenciamento esta ocorrendo em

relag5o aos Processos de N° 9801907860 (Embargos de Terceiro sera novo

andamento desde 23/09/2010), 9501330036 (Execurao sem novo andamento desde

18/10/2010), 9801907886 (Execurao), 9701661583 (Execucao), 200901414195

(Consignatoria) e 200302813211 (Arrolamento Comum). Os autos mencionados

estao amarrados, porem nao estao apensados no SPG. 0 Arrolamento esta apto

para sentenga, so que os outros processos nao estao sendo impulsionados tanto no

SPG como juridicamente, ja que podem ser solucionados separadamente.

Outro exemplo que deve ser elencado diz respeito aos processos N°

9000484235 (Inventario sem novo andamento desde 08/01/2013), 9100635456
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(Autorizagao Judicial sem novo andamento desde 21/06/1994), 9000484243

(Remogao de Inventariante sem novo andamento desde 15/10/2009), 9200031013

(Alvara Judicial sem novo andamento desde 15/10/2009) 201104077765 (Prestag5o

de Contas). Todos os processos estao aptos para sentenga. Alguns por perda do

objeto, outros por estarem maduros, porem sem a devida regularidade

procedimental.
Outras irregularidades que vem ocorrendo sao com relaCao a baixa dos

processos sentenciados. 0 Escrivao nao demonstra o cuidado necessario com

relagao a baixa no SPG. Exemplo, e o caso do Processo N° 200802533072 que foi

sentenciado em 2010, porem foi arquivado somente fisicamente, sem a devida

remessa para o Distribuidor atraves do Sistema de Primeiro Grau.

Nos processos que vigoram como parte o Espolio de Petronio de Aquino, os

incidentes processuais apensados ao processo ja foram julgados, porem encontram-

se sem a devida baixa, tramitando na fase "autos suspensos aguardando

andamento de apenso" indevidamente, mesmo nao havendo nenhuma necessidade,

cito autos de numeros: 200501601702 (Abertura, cumprimento de inventario julgado

em 30/09/09, sem nenhuma movimentacao posterior), 200701204944 (Alvara

Judicial deferido e levando em 24/05/2010 sem as devidas baixas), 200803251771

(Alvara Judicial julgado em 02/09/2008 sem as devidas baixas).

Os processos que possuem como partes Manuel Gonsalves da Silva (Espolio)

e Jose Sebastiao Filho foram solicitadas copias para instrugao de nova demanda,

porem, nao foram encontrados os autos no arquivo. (Certidao em anexo)

Varios processos de Interdig5o (Curatela de interditos) estao paralisados

devido a falta de impulso das partes, bern como a falta de indicagdo por parte do

Secretario Municipal de Saude de Medico para a realizacao de exame nos

interditados. Mesmo assim, a serventia deveria certificar o ocorrido e remeter os

autos conclusos.
As diligencias nao estao sendo cumpridas corretamente pelos servidores da

escrivania que nao se utilizam do Provimento N° 05/2010. Os despachos proferidos

nao estao sendo examinados corretamente, sendo feita as determinag6es de

maneira parcial em sua maioria.
Examinamos por amostragem os processos da serventia. Ocorre que a falta

de cuidado e a impericia com que estao sendo conduzidos os trabalhados, faz com

que quase todos os processos que tramitam na escrivania, estejam com algum tipo
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de irregularidade, bern Como varias inconsistencias foram detectadas. 0 nao

cumprimento do Provimento NO 05/2010 faz corn que os processos tramitem de

forma morosa e prejudicial as partes.

Todos os processos que foram analisados e que necessitavarn de it conclusos

foram encaminhados para o gabinete dos respectivos Magistrados . Cerca de 150

processos estavam parados na Escrivania aguardando para serem remetidos ao

Gabinete ja que nos foi informado pelo Escrivao que nao havia espago fisico nos

gabinetes para serem acondicionados.

Relacionamos a seguir, alguns processos corn inconsistencias a serem

sanadas:

Processo Sem Movimentagao
Observacaodesde:

Carta Precatoria onde foi solicitado junto ao
Juizo Deprecante copia de documentos afim
de instruir a Precatoria paralisada desde

201203291854 11/09/2012 entao. Ocorre que conforme copias que se
encontravam dentro do processo a
solicitacao ja havia sido respondida porem
as providencias nao foram tomadas pelos
servidores.
No dia 15/08/2012 foi realizada audiencia

s onde as partes informaram que realizaram
201201391401 15/08/2012 exame de DNA, estando aguardando o

resultado. Nao houve nenhuma
manifestacao desde entao.
Carta Precatoria onde foi solicitado ao Juizo
Deprecante que informe se persiste

201203926728 15/01/2013 interesse na finalidade da precatoria haja
vista que a audiencia ja aconteceu, porem,
sem nenhuma resposta desde entao.
Processo amarrado ao de NO 201201933395
onde foi proferida sentenga de merito no dia

201202229683 20/08/2012 13/11/2012 que extinguiu ambas awes,
porem, nao foi certificado o transito em
julgado, nem mesmo cumpridos os

__ determinados no ato decisorio.
0 processo encontra-se sobrestado desde
15 de agosto de 2012, sem nenhuma

201201079343 15/08/2012 manifestacao. Ocorre que o prazo de
sobrestamento findou em 10/05/13 sem ter
sido tornado nenhuma providencia.

201102497937 02/08/12 Processo encontra-se aguardando
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devolucao de Carta Precatoria, onde ja
houve encaminhamento de officio requerendo
informacoes acerca do cumprimento, sem
nenhuma resposta desde entao.
Processo com sentenga de merito, onde nao

201001375186 01/08/12 houve baixa no SPG, sendo encaminhado ao
arquivo provisorio sem nenhuma
necessidade .
Processo sentenciado, expedido alvara del

201103206375 31/07/12 autorizagao de venda do imovel, porem ash
partes nao compareceram para fazer o
levantamento. Paralisado desde entao.
Processo paralisado aguardando nomeagao

201104720102 19/07/2012 de psiquiatra para realizacao de pericia, sem
resposta do Secretario de Saude Municipal.
Processo paralisado por desidio do Escrivao

201201973419 25/07/12 que nao cumpriu os atos determinados no
despacho de fls. 15.
Processo com sentenga de merito proferida

201000180217 14/06/12 em 29/07/10, sem certificacao do transito em
julgado e baixas devidas . Foi feita a baixa
corretamente.
Processo paralisado indevidamente, tendol

201000900600 28/05/2013 em vista que trata-se de demanda!
independente das outras a qua/ esta
amarrada . De ve ser julgada separadamente.
O Processo esta na fase " Autos conclusos
entregue a escrivania" a mais de 275 dias,
irregularmente e sem nenhuma providencia

201000181108 27/09/12 tomada pelos servidores da Escrivania.
Existe sentenga sem certificacao do transito
em julgado sem certificacao de transito em
julgado e as baixas devidas.
Processo sentenciado, com certidao de

200802533072 23/08/2010 baixa, porem nao houve movimentarao no
sistema, ficando paralisado por falta de
cuidado dos servidores.

009300995103 09/05/2012 Processo com andamento irregular,
aguardando arquivamento.
Aguardando devolugao de precatoria a

201102464117 28/09/11 quase dois anos, sem ser feita nenhuma
cobranga ou comunicacao ao Magistrado.
Processo na fase "Aguardando decurso de
prazo " irregularmente , haja vista que esta

200200684870 25/05/12 aguardando resposta de solicitarao. Nao
houve reiterarao de officio no sentido de
resolver a demanda.

009000484308 30/03/12 As fls. 95 do referido processo foi proferido
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despacho para que fosse intimada a
exequente para promover o andamento do
feito em 10 dias. Ja se passaram mais de
460 dias e nenhuma providencia foi tomada.
Este processo esta amarrado a outros que
tambem estao com andamento irregular,
todos tendo corn parte Josias Luiz Pereira.
Processo amarrado ao de NO 201000855737,

201000546505; 27/04/12
porem so a dado andamento neste ultimo,

, todos os dois com excesso de prazo e
andamento irregular.
Foi proferido um despacho as fis. 18, para,
que fosse intimada a parte autora para
manifestar-se acerca da certidao do Oficial

201104706029 14/11/12 de Justiga que nao encontrou a requerida.
Mais de 230 dias se passaram sem
nenhuma movimentacao por ambas as
partes.
Foi proferido despacho para que a parte
autora dar regular andamento ao feito em 5

200603476281 14/11/12 dias. Desde novembro do ano vindouro nao
foi dado mais nenhum andamento.
Processo Pai Presente onde nao existe
nenhuma qualificacao do suposto Pai. A

201203641650 13/11/12 Genitora nao foi encontrada para dar
maiores detalhes.

200902670837 13/11/12
Processo onde deveria ser cumprido o
Provimento NO 05/2010.
Processo de Inventario onde so foram
proferidos dois despachos, sem nenhum

201103925819 12/11/12
interesse por parte dos requerentes, onde
houve a intimacao para dar regular
andamento ao feito em 12/11/12, e
paralisado desde entao.
Foi proferido despacho para que a parte

200501938855 12/11/12
autora de regular andamento ao feito em 48
horas, sem nenhuma movimentacao desde
12/11/12.

Foi proferido despacho inicial para que a

201203599506 12/11/12
parte autora regularize o feito sob pena deg
cancelamento da distribuirao, sem nenhum
andamento posterior.
Foi proferido despacho inicial para que a

201203750441 30/12/12 parte autora regularize o feito, sem nenhum/
andamento posterior.
Foi proferida decisao inicial indeferindo a

201203173401 19/10/12 justiga gratuita em 09/10/12 sem nenhum
andamento posterior.
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Processo do Pai Presente onde houve o
requerimento de informag6es acerca do

201203324779 02/10/12 suposto Pai desde outubro de 2012. Nao
houve a reiterarao do requerimento e
nenhum ato ocorreu desde entao.
Processo ficou com carga ao Advogado Dr.

Erick Vieira Cardoso desde a data supra e
200805837749 01/10/ 12 devolvido em 02/07 /13 sem nenhuma

manifestacao.
0 Feito foi suspenso por seis meses em
21/09/12 e ate o momento nenhuma

201001968284 21/09/12 providencia foi tomada.

Processor aguardando pagamento de custas:

Existem 12 processos aguardando o pagamento das custas finals, todos
sentenciados, porem sern o devido recoihimento. Os processos encontram-se
paralisados desde a data da publicacao da sentenga sem nenhum andamento novo.

NO do Processo Data da Sentenga

201201035435 19/03/13

201203490008 18/03/13

201203510556 11/01/13

200904198264 26/11/12

200501918960 26/11/12

201001296880 28/11/12

200705156707 13/02/13

200402642028 27/02/13

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

Relagdo de servidores:

Secretario:

• Jose Periquito Perdigao Neto;

Escrevente Judiciario:

• Fabiana Graciano Moreira Pires
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• Adriana de Paula Marques

Estagiaria:

• Liliane Cristine Silva Costa

Cedidos Pela Prefeitura:

• Luciene Aparecida Barbosa Nogueira

Conciliacao:

• Mario da Costa Vidica

OBSERVA(;OES

A serventia possui 108 (cento e oito) processos fisicos em tramitagao, os

quais se encontram distribuidos por fase.

Observamos que os servidores cumprem regularmente os horarios

determinados pela Lei n° 17.663/2012, de 16.06.2012, bern como o Decreto

Judiciario n° 819/2012.

Apesar do infimo numero de processos e do suficiente numero de servidores

na escrivania, encontramos algumas inconsistencias a serem sanadas, conforme

relatorio retirado do Sistema Controle da CGJ.

O Processo de NO 200700196557 esta na com Carga ao Advogado Dr Atila

Horbylon do Prado, OAB/GO NO 19.750, desde 18/05/2011. Varias cobrangas de

devolug5o ja foram feitas sem exito. Foi orientado que fagam as devidas

comunicag6es acerca da demora na devolucao.

No momento da correig5o, foram tomadas providencias relativas aos poucos

processos encontrados com os andamentos em atraso, ficando constatado que em

alguns destes havia apenas inconsistencia no sistema.

Ensinamos a todos os responsaveis pelas serventias a retirarem do SPG -

Sistema de Primeiro Grau o relatorio gerencial com data da fase e em qual fase se

encontra para que possam estar sempre monitorando aqueles processos que

realmente precisam ser andamentados, evitando-se o excesso de prazo no

cumprimento dos atos por parte das escrivanias.
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Orientamos as escrivanias acerca da utilizacao dos livros obrigatorios nos

moldes do art. 45 da CAN, devendo os livros, no sistema de folhas soltas, serem

encadernados ao atingirem o numero limite de 200 (duzentas) folhas.

Os Livros obrigatorios estao sendo usados corretamente.

° do Processo Movimentacao Observacoes

?00704639402 17/01/2011 O processo esta na fase "Aguardando Praga ou
Leilao" porem nao existe Hasta Publica marcada
e o ultimo andamento no processo foi de
17/01/2011, sem nenhuma certificacao ou
juntada de documentos posterior.

200602062998 01/02/2013 Foi juntada Demonstrativo de Calculo da
Contadoria para a designarao de hasta publica,
sem ter sido dado o regular andamento ao feito,
conforme dispoe o Provimento NO 05/2010 da

mo ocorreu no processo apensadoGJ 0 mes.C
ao principal de numero 200602063064 de
mesma natureza.

200900736270 Carta Precatoria que foi juntada ao processo
I sem a devida baixa em 18/03/2009.

200502280462 14/02/13 Foi proferida sentenga nestes autos, porem a
mesma nao foi publicada ou ao menos juntada
no processo estando dentro do processo
aguardando providencia da escrivania. 0
Problema se deu devido a um erro ocorrido
quando a sentenca foi langada no SDM, com o
numero de autos diferente do processo. A

L

sentenga tem que ser declarada nula com nova
confeccao da minuta.

200704156053 18/10/2007 Carta Precatoria juntada aos autos principais em
18/10/2007 sem ter sido dada a baixa no SPG.

201100025515 07/05/2013 Pedido de Liberdade provisoria que esta 1
amarrado a um processo ja no arquivo que nao
foram feitas as devidas baixas no SPG.

PROJUDI

Civel - Em tramitag5o: 624

Processos Sem Movimentacao:

^Processo LUltima ^Descricao da Movimentacao
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Movimentacao

7195140.31

5101682.57

449291.53

5216278.20

09/05/2012 DESPACHO
LIDA - Automaticamente para Erick VieiraINTIMAcAO

16/05 /201 Cardoso (Referente a Mov. DESPACHO (05/03/2013

14:37: 50))- (Promovente )

INTIMAcAO LIDA - Automaticamente para ARTHUR DE

20/05/2013 PAULA FILHO-IMOVEIS (Referente a Mov . CERTIDAO

EXPEDIDA (08/05/2013 13:36:37)) - ( Promovente)

INTIMAcAO LIDA - Automaticamente para Abadia Eloiza

20/05/2013 Campos (Referente a Mov . RECURSO INTERPOSTO
4-

((

07/0b/LU 1 6 1 1:MI:uu)l - kriu,1luvc, 1 e)

5109278 . 92 20/05/2013 DESPACHO
AUDIENCIA DE INSTRUCAO MARCADA - (Agendada

5223576 . 63 21 /05/2013 1 para 02/07/2013 15 :10)

INT-IMAcAO LIDA - Por Gabriela Moreira Arantesi

5103657.17 22/05/2013 ( Referente a Mov . DESPACHO (19/03/2013 10:30:46)) -^

(Promovente) _ -^
INTIMAcAO NAO EFETIVADA - (Referente a Mov.

5166206.63 27/05/2013 SENTENcA HOMOLOGADA A TRANSAcAO ( CPC )
id o)(22/03/2013 16 : 25:22 )) - ( Promov

5055669 . 97 03/06/2013 PRECATORIA DEVOLVIDA - Cumprida

5073911 . 7 03/06/2013 JUNTADA DE PETIQAO

5109187 . 2 03/06 /2013 JUNTADA DE PETIcAO
MARCELAINTIMACAO LIDA - Automaticamente para

455148786 04/06/2-13 ALVES FERREIRA (Referente a Mov . CERTIDAO
.

EXPEDIDA (24/05 /2013 13 : 00:51)) - (Promovente)

INTIMAcAO LIDA - Automaticamente para EDINA PIRES

5229358 . 51 04 /06/2013 DE OLIVEIRA (Referente a Mov . AUDIENCIA

REDESIGNADA ( 14/05/2013 08:38:14 )) - ( Promovente)

INTIMAcAO LIDA - Automaticamente para 01 BRASIL
TELECOM S/A (Referente a Mov. AUDIENCIA DE

5228649 . 16 04/06/2013 INSTRUcAO MARCADA (22/05/2013 15:26:17))

(Promovido )
INTIMAcAO LIDA - Automaticamente pars BRASIL
TELECOM S/A (Referente a Mov. AUDIENCIA DE

5221003 . 52 04/06/2013 INSTRUQAO MARCADA (22/05/2013 15 :17:57))

(Promovido)

5244152 .77 04/06/2013 IMPUGNAcAO APRESENTADA

5094850 . 8 0 6/06/2013 JUNTADA DE PETICAO

5107393 . 43 07/06/2013 DESPACHO

18320 . 4522 0/06/2013 AUTOS CONCLUSOS - P/ DESPACHO..
INTIMAcAO LIDA - Automaticamente para SOLAR AJR

5092055 . 29 11/06/2013 MAGAZINE LTDA-ME (Referente a Mov . MANDADO NAO

CUMPRIDO (29/05 /2013 11 : 26:29 )) - (Promovente) _
o

425042804 11 /06/2013 INTIMA eAO LIDA - Por Raferson Amilcar Alves Ribeir
.

(Referente a Mov. DESPACHO (04/06/2013 10 :24:22)) -
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(Promovente)

7199227.30 12/06/2013

INTIMAQAO LIDA - Para CELMA DE ANDRADE GOMES -
LIFE JEANS (Referente a Mov. SENTENCA EXTINTO 0
PROCESSO POR NEGLIGENCIA DAS PARTES (CPC)
(21/05/2013 14:58:34)) - (Promovente)

585273596 12/06/2013
CITAQAO EXPEDIDA - Para SUPERFONES COMERCIO

. S/A

Processos Paralisados:

KN° Processo Data Qtde Dias Tipo Pendencia

5042111.58 11 /01 /2013 172 dias I ntimacao

7186686.62 07/02/2013 145 dias I ntimarao

7023421.15 20/03/2013 104 dias Officio

5005511.9 21/03/2013 103 dias I ntimacao

5225332.10 01/04/2013 92 dias Carta de Citacao

5198086.39 23/04/2013 70 dias Renajud

7103271.84 23/04/2013 70 digs Renajud

5196321.33 24/04/2013 69 Bias Renajud

5025242.20 24/04/2013 69 dias Renajud

323629.79 24/04/2013 69 dias Renajud

7168908.79
5055754.83

24/04/2013
26/04/2013

69 dias
67 dias

Renajud
Renajud

5074209.96 26/04/2013 67 dias Renajud

5133280.29
5191049.58

26/04/2013
26/04/2013

67 dias
67 dias

Renajud
Renajud

7154720.81 02/05/2013 61 dias Renajud

5188696.45 02/05/2013 61 dias Renajud

607820.73 02/05/2013 61 dias Renajud

5089999.23 02/05/2013 61 dias Renajud

5079146.52 03/05/2013 60 dias Renajud

5026757.61 03/05/2013 60 dias Renajud

5189899.42
7180062.94

07/05/2013
07/05/2013

56 dias
56 dias

Renajud
Renajud

7230041.25 10/05/2013 53 dias Renajud

5072110.56 10/05/2013 53 dias Renajud

5080354.71 10/05/2013 53 dias Renajud

5138267.11 10/05/2013 53 dias Renajud

5111346.15 10/05/2013 53 dias Renajud

5052785.95 10/05/2013 53 dias Renajud

5111265.66 10/05/2013 53 dias Renajud

7244207.62 10/05/2013 53 dias Renajud

5085120.70 10/05/2013 53 dias Renajud
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5110569 . 30 10/05/20131 53 dias ( Renajud

01656 . 59
75088 . 6

n

10/05120131
13/05/2013

53 dias
50 dias

Renajud
Renajud

5110583.14 13/05/2013 50 dias Renajud

5029202.52 14 /05/2013 49 dias Renajud

314743 . 91 14/05/2013 49 dias Renajud

5046677 . 50 21 /05/2013 42 dias Renajud

445109 . 24 21 /05/2013 42 dias Renajud

5103499.59 21 /05/2013 42 dias Renajud

7181976 . 96 21 /05/2013 42 dias Renajud

301799 . 57 21/05/2013 42 dias Officio

523566 . 70 22/05/2013 41 dias Mandado

5104733.76 22/05/2013 41 dias Mandado

5265232 . 97 28/05/2013 35 dias Carta de Citacao

5110693 . 13 04/06/2013 28 dias Renajud

5008897 . 76 04/06/2013 28 dias Renajud

5111515 . 2 04/06/2013 28 dias Officio

5058486 . 37 04/06/2013 28 dias Mandado

7201096 . 28 05 /06/2013 27 dias Intimagao

5020748 . 83 05/06/2013 27 dias Intimacao

548316 . 39 06 /06/2013 26 dias Mandado

5261515 .77 07/06/2013 25 dias Intimacao

5000335 . 49 10/06/2013 22 dias Renajud

5267869 .21 10 /06/2013 22 dias Mandado

5112096 . 17 L,GOO*/201 22 dias Renajud

Processor conclusos:

Processo Data Qte dias
j

5127496.71 31/10/2012 244

5163147.67 10/12/2012 204

5067324.66 11/01/2013 172

7179987.55 29/01/2013 154

5032505.74 01/02/2013 151

5051493.46 07/02/2013 145

5011585.44 07/02/2013 145

5055473.98 27/02/2013 125

5016715.79 08/03/2013 116

5003344.48 12/03/2013 112

5124908.91 12/03/2013 112

73877.25 12/03/2013 112
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580889.33 13/03/2013 111

602501.27 13/03/2013 111

5038726.73 18/03/2013 106

7239521.27 20/03/2013 104

Criminal - Em tramitag5o: 1.228

Processo Data 4Qtde Dias Paralisado

7019259.74
5125389.54
7131712.75

15/10/2010
31/10/2012 1
04/02/2013

991 dias (
244 Bias
148 digs

Carta Precatoria
Officio
Officio

5180844.67
5181378.11

06/02/2013
08/02/2013

146 dias
144 dias

Officio
Officio

5264287.13 03/06/2013 29 dias Mandado

5268482.41
5268659.5

06/06/2013
06/06/2013

26 dias
26 dias

Officio
Officio

OBSERVACOES

Segundo relatou a respondente da Central de Mandados, ocorre "pagamento

a major" ao Sr. Oficial de Justiga, a qual foi orientada a faze-lo por este. Que trata-

se de pratica constante na comarca; que inclusive, no momento da conclusao dos

mandados, sempre ha presenga do Oficial de Justiga. Se faz necessario a

instauracao de procedimento para averiguar se ha dolo ou m6-f&, haja vista que tal

conduta alem de configurar enriquecimento ilicito do meirinho, cerceia o direito de

ressarcimento da parte. Devera ainda, realizar um levantamento em todos os

mandados com custas distribuidos nos ultimos 10 (dez) anos para aferir os

respectivos pagamentos.

GABINETES

GABINETE JUIZ - Dr. Olavo Junqueira de Andrade

Assistentes:

• Marcela Selma Santana (Administrative);

• Fabricio Fonseca Barros (Juridico)

• Jose Periquito Perdigao Neto (Secretario do JECC)
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• Mario da Costa Vidica ( Conciliador do JECC)

GABINETE JUIZ - Dra. Sabrina Rampazzo de Oliveira

Assistentes:

• Rosana Marques de Assis (Administrativo);

• Lazaro Vicente Lopes Junior (Juridico)

Fomos informado pela magistrada , que a mesma estaria iniciando seu

periodo de ferias na quarta -feira (03/07/2013) da semana em que estava ocorrendo

a correicao . Nao foi encontrado processo com prazo extrapolado, bern como

nenhuma irregularidade a ser relatada.

GABINETE JUIZ - Dr. Marcus Vinicius Alves de Oliveira

Assistentes:

• Rafaela Barcelos de Oliveira (Administrativo);

• Fernanda Borges Gonsalves (Juridico)

Voluntarios:

Mariana Justo

Rafaela Mendes

Andressa Silva

Encontramos no gabinete o total aproximado de 950 (novecentos e cinquenta)

processos conclusos recebidos ha mais de 100 dias, porem nao vislumbramos a

ocorrencia de "despacho balao", consoante o disposto no artigo 148f da CAN -

Consolidacao dos Atos Normativos.

Cerca 1.100 processos ja estao com a minuta do despacho/decisao/sentenga

prontos para conferencia do magistrado, tendo em vista que o mesmo encontrava-se

de ferias, retornando aos trabalhos em 03/07/13 o que justifica a decorrencia de

processos com mais de cem dias, conforme artigo 148, f, da Consolidagao dos Atos

Normativos.

Processos analisados gue estao em atraso:

Serventia Processo Data Fase Natureza Dias
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FAZENDAS
PUBLICAS E 2°CIVEL 201004141895 09/01/2013 EXECUcAO 173

FAZENDAS 201201612653 16/01/2013 AC^AO MONITORIAPUBLICAS E 2°CIVEL 166

FAZENDAS 201204346709 16/01/2013 MANDADO DE SEGURANQAPUBLICAS E 2°CIVEL 166

FAZENDAS 201103593506 23/01/2013 OBRIGAcAO DE FAZERPUBLICAS E 2°CIVEL 159

FAZENDAS 201004007692 30/01/2013 DECLARATORIAPUBLICAS E 2°CIVEL 152

FAZENDAS 200302827646 30/01/2013 EXECUcAO PARA 152PUBLICAS E 2°CIVEL ENTREGA DE COISAS

FAZENDAS 201200721165 30/01/2013 REVISIONALPUBLICAS E 2°CIVEL 152

FAZENDAS 201100638533 06/02/2013 COBRANCAPUBLICAS E 2°CIVEL 145

FAZENDAS 201300431711 14/02/2013 AQAO MONITORIA!POBLICAS E 2°CIVEL 137

FAZENDAS 201300489868 14/02/2013 BUSCA E APREENSAO
137PUBLICAS E 2°CIVEL PELO DECRETO-LEI 911/69-

FAZENDAS 201003462094 14/02/2013 CONSIGNATORIAPUBLICAS E 2°CIVEL 137

FAZENDAS 201002493107 20/02/2013 A(;A0 MONITORIAPUBLICAS E 2°CIVEL 131

FAZENDAS
jPOBLICAS E 2°CIVEL 201101750515 20/02/2013 AcAO PREVIDENCIARIA 131

FAZENDAS
PUBLICAS E 2°CIVEL 201201840834 20/02/2013 COBRANQA 131

FAZENDAS 200800357005 20/02/2013 EXECucAO DE SENTENQAPUBLICAS E 2°CIVEL 131

FAZENDAS 201102154282 20/02/2013 INDENIZAQAOPUBLICAS E 2°CIVEL 131

FAZENDAS 201003929839 20/02/2013 USUCAPIAOPUBLICAS E 2°CIVEL 131

FAZENDAS ° 200302795361 27/02/2013 POSSESSORIAPUBLICAS E 2 CIVEL 124

Serventia Processo Data Fase Natureza

FAMILIA E 201102174038 22/10/2012 EXECuQAO DE PENSAO
'SUCESSOES ALIMENTICIA
FAMILIA E
SUCESSOES 9300922971 07/01/2013 INVENTARIO

FAMILIA NOTIFICACAO DE
ESUCESSOES 201203324655 07/01/2013 RECONHECIMENTO DE

PATERNIDADE

Dias

252

175

175

AMILIA E 201004218588 07/01 /2013 NULIDADE 175

11
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SUCESSOES

FA ILIA E 201200735158 05/02/2013 DIVORCIO LITIGIOSO 146SUCESSOES

FAMILIA E
SUCESSOES 201100006944 05/02/2013 EMBARGOS DE TERCEIRO 146

FAMILIA E 201200673110 05/02/2013 EXECuQAO DE PENSAO
146SUCESSOES ALIMENTICIA

FAMILIA E 201201425187 01/03/2013 DIVORCIO LITIGIOSO 122SUCESSOES

FAMILIA E
200901768302 EXECUC;AO DE PENSAO01/03/2013 122SUCESSOES ALIMENTICIA

FAMILIA E EXECUcAO DE PENSAO201201396853 01/03/2013 122SUCESSOES ALIMENTICIA

FAMILIA E 200902968011 01/03/2013 INVENTARIO 122SUCESSOES

CONCLUSOES FINAIS

No decorrer dos trabaihos, constatamos a carencia de servidores.

Orientamos os servidores a retirarem periodicamente, peso sistema SPG,

relatorio gerencial da serventia a fim de impulsionar aigum feito que eventualmente

encontra-se 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 a dever de todo serventuario da justiga praticar os atos

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

providencias oportunas em cada um dos processos.

Durante a insperao constatamos algumas irregularidades junto as varas

visitadas. Os servidores foram orientados a proceder a regularizacao. Existe um

grande nOmero de feitos que tramitam nesta comarca. No entanto os processos

encontram-se em ordem.

Esclarego que todas as orientag6es prestadas, bern como os demais

trabaihos realizados se restringiram aos assuntos com solugao ja sedimentada na

Consolidacao dos Atos Normativos, e de acordo com autorizacao da Corregedora-

Geral da Justiga.

Sendo estas as informag6es para relatar ate o momento, encerramos o
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presente relatorio.

COORDENADORIA DE FISCALIZAcAO E APOIO AS SERVENTIAS DA

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

20 dias do mes de agosto do ano de 2

os crosara

1° A4sessor Correicional

A
O es as Macadodos Re's

14° As ssor Correi iio l

La Gristi ueiro^r̀ancoe

21° Assessora Correicional

^ afa Ang0tti

26° Assessor Correicional
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