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Processo n° 4110897/2012

i4oí Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Cientifica o deferimento da solicitação encaminhada pelo Corregedor-Geral do

Ministério Público, via Oficio n° 467/2012

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento próprio, de seus pares,

cópias do Despacho n° 3581/2012 e do Parecer n° 212/12-1, proferidos no processo em

epígrafe, onde autorizado ao órgão do Ministério Público local fixar, no verso da capa ou na

contracapa dos autos e de forma discreta, a fim de não alterar a identificação do Poder

Judiciário, etiquetas de controle de processos judiciais a ele encaminhadas.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria, item publicações).

Atenciosamente.

ofcir090/RC

DES^BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10, n°150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 -Telejudiciário (62) 3213-1581
correqsec(5)tiqo.ius.br
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Processo n°

Nome

Assunto

4110897/2012 - Uruaçu

Corregedoria Geral do Ministério Público de Goiás

Solicita Autorização

DESPACHO N° 352LÍ/2012.

::'v- •••••• -.

Acolho o Parecer n° 212/12 (fs. 9/10).

Expeça-se ofício circular aos diretores de foro do Estado de

Goiás para que, enquanto corregedores naturais de suas unidades, autorizem o órgão do

Ministério Público local a fixar etiquetas de controle de processos judiciais a ele

encaminhados, desde que de forma discreta no verso da capa ou na contracapa dos

autos, procedimento tendente à efetivação do sistema ATENA, desenvolvido pelo parquet.

Após, dê-se ciência ao Corregedor-Geral do Ministério Público,

Dr. Aylton Flávio Vechi, em resposta ao Ofício n° 467/2012-CGMP, com o envio de cópias

da peça opinativa e deste despacho.

Ultimadas as providências alinhadas, arquivem-se.

Á Secretaria Executiva.

Goiânia, 1& de setembro de 2012.
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PROCESSO N° : 4110897/2012

INTERESSADO : Corregedoria Geral do Ministério Público de Goiás
COMARCA : Goiânia

ASSUNTO : Solicita Autorização

CORREGEDORIA
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Parecer n° 212/12-1. Através do expediente de fls. 04/05, o
Corregedor-Geral do ministério Público, Dr. Aylton Flávio Vechi, solicita autorização a
esta Casa para que nas capas dos processos judiciais em tramitação na Comarca de
Uruaçu, sejam afixas etiquetas com código de barra, a fim de controlar a tramitação de
autos judiciais e extrajudiciais na Instituição.

Informa que trata-se do sistema ATENA, desenvolvido com a
finalidade de controlar a tramitação de autos judiciais e extrajudiciais na Instituição,
sendo um controle específico para o Ministério Público.

Encaminhados os autos à Assessoria Correicional Judicial e

Extrajudicial. Manifesta às tis. 07/08.

Pois bem.

Senhora Corregedora-Geral da Justiça, da análise dos presentes
autos, nota-se que o Ministério Público implantou um sistema na sua estrutura
administrativa, com o fito de controlar a tramitação de autos judiciais e extrajudicial,
sendo um controle específico para o Órgão.

Sobre a matéria em questão, o 11° Assessor Correicional, Henrique
Lourenço Petri, manifesta:

"... sob a singela ótica deste assessor, nada obsta o deferimento dafixação
das etiquetas de controle do órgão ministerial nos processos da Comarca de
Uruaçu, tendo em vista que, como dito pelo solicitanle, tal medida vai
agilizar a tramitação dos feitos quando estiverem com carga ao Ministério
Público.

Impende salientar que as etiquetas confeccionadas pelo órgão ministerial
devem ter o máximo de discrição possível, devendo ser fixadas em local que
não altere ou atrapalhe a etiqueta de identificação do Poder Judiciário, de
preferência no verso da capa ou na contracapa do processo.
Noutro ponto, aJilulo de sugestão e acaso seja o entendimento de Vossa

Fia 10, 150, IPArfcr -GO - CEP 74120-020 - Telefcre (62! 3216-2632- Fax (62)216-2677 -
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Excelência, necessário seria a elaboração de oficio circular ou qualquer
outro meio de comunicação aos juizes de todo Estado de Goiás informando
a posição desta casa acerca da matéria pois, como o sistema foi
implantando recentemente, certamente haverão novas consultas e
solicitações a esta Corregedoria, conforme o processo em questão. "

Assim, alinho-me ao entendimento externado pelo diligente
Assessor, vez que tal procedimento contribuirá para a melhora da prestação
jurisdicional.

Ao meu ver, não há empecilho ao atendimento da presente
solicitação.

Posto isto, Senhora Corregedora-Geral da Justiça, considerando o
acima exposto, SUGIRO que a presente solicitação seja atendida, bem como que seja
expedido Oticio-Circular aos Juizes Diretores de Foro do Estado, cientificando-os
sobre o posicionamento desta Casa acerca da matéria, a fim de evitar futuras
solicitações idênticas e/ou similares à questão em análise.

Após, pauto pelo arquivamento dos autos, com cientificação do
Solicitante, acerca da decisão de Vossa Excelência.

É o parecer, s.m.j.

Goiânia, 23 de julho de 2012.

1" Juiz Auxilia)'
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1INISTERI0 PUBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

CORREGEDORIA GERAL

Ofício n° 467/2012-CGMP Goiânia, 11 de junho de 2012.

A Sua Excelência a Senhora

Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás

Rua 10, n° 150, 11° andar, Setor Oeste

74.120-020-Goiânia (GO)

Senhora Corregedora-Geral da Justiça,

i
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Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para comunicar a j

implementação, no âmbito do Ministério Público, do sistema ATENA, desenvolvido com S

a finalidade de controlar a tramitação de autos judiciais e extrajudiciais na Instituição.
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Para otimização do sistema e como forma de agilizar a tramitação de ^

feitos pelas Promotorias de Justiça, adotou-se a aposição de etiqueta com código de -

barras na capa dos processos judiciais e procedimentos extrajudiciais.

Apesar disso, este órgão correicional do Ministério Público foi

comunicado de que o insigne Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Uruaçu,

Dr. MURILO VIEIRA DE FARIA, instado pelo Promotor de Justiça e Coordenador das

Promotorias de Justiça daquela localidade, Dr. AFONSO ANTÔNIO GONÇALVES

FILHO, a autorizar a "fixação de etiqueta nos autos para controle específico do

Parque?', deliberou por não analisar o pedido, ao entendimento de que "em se tratando

de interferência em processo judicial por órgão diverso do Poder Judiciário, someni^a
Corregedoria Geral da Justiça pode autorizar o procedimento."

Edifício-Sede do Ministério Públi€o do Estado de Goiás, Gabinete 224. Rua 23, esquina com Avenida Fued José Sebba,
Setor Jardim Goiás, Goiânia (GO),CEP 74805-100. Fone: (62) 3243-8303. Endereço eletrônico: corregedoria@mp.go.gov.br.
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INISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

CORREGEDORIA GERAL

Assim sendo, e considerando a situação pontual verificada, solicito

dessa operosa Corregedoria Geral autorização para que, nas capas dos processos

judiciais em tramitação na Comarca de Uruaçu, seja afixada a referida etiqueta, o que

muito contribuirá para a eficiente utilização do sistema.

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada

estima e distinta consideração.

r

Aylton Flávio Vechi

CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚ(P<JBLICO

Edificio-Sede do Ministério Público do Estado de Goiás, Gabinete 224. Rua 23, esquina com Avenida Fued José Sebba,
Setor Jardim Goiás, Goiânia (GO), CEP 74805-100. Fone: (62) 3243-8303. Endereço eletrônico: corregedoria@mp.go.gov.br.


