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RELATORIO No 109/2012

No dia 30 do mes de outubro de 2012, por determinagao da

Excelentissima Senhora Corregedora-Geral da Justiga,

Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, comparecemos a Comarca

de PADRE BERNARDO , onde realizamos uma Inspegao no Forum da

prefalada comarca, tendo em vista a ocorrencia de arrombamento e

invasao do local por parte de marginais no dia 29/10/2012 onde

constatamos o seguinte:

Enderego do Forum : Av. Santa Luzia, s/n°, Edificio do Forum,
Setor Leste.

Telefone: -(61) 3633-1134

Juizes de Direito : -Dra. Lorena Prudente Mendes (Diretora do
Foro)

-Dra. Aline Freitas da Silva (1a e 2a Vara
Civel)

Promotoria : -Dra. Lorena Mendes Braga

Defensoria Publica : -Dr. Edson Soares de Souza
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HISTORICO GERAL DOS FATOS:

Diante das informacoes colhidas, por volts das

seis horas da manha do dia 28 de outubro de 2012, dois individuos

adentraram nas dependencias do predio do Forum e renderam o guarda

municipal, que presta servigos de guarda noturno. Apos, arrombaram as

portas das serventias das Fazendas Publicas, do Crime, da Defensoria

Publica, da Promotoria e, ainda, dos gabinetes das Magistradas daquele

juizo.

Pois bem. A Policia Civil realizou a pericia tecnica

no mesmo dia do ocorrido (domingo) nas mencionadas serventias

judiciais e, conseguintemente, a Policia Federal procedeu tambem uma

vistoria tecnica no Cartorio Eleitoral e na Sala de Urnas.

Prosseguindo, foi providenciada a noticia crime

na Delegacia de Aguas Lindas, oportunidade em que foi colhido o

depoimento do guarda municipal que sofrera instantes de panico e

angustia, diante da rendicao feita pelos suspeitos.

Assim, ante os fatos expostos, colhemos

informacoes individuais de cada serventia, conforme se passa a

demonstrar:
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ESCRIVANIA DAS FAZENDAS PUBLICAS, REGISTROS PUBLICOS

E 2° CIVEL

Constatamos que o processo judicial n°

201201643117, ja devidamente sentenciado pela Dra. Aline Freitas da

Silva, na data de 17/10/2012, foi danificado pelos invasores tendo suas

paginas rasgadas das fls. 02 a 28.

ESCRIVANIA DO CRIME

Na Escrivania do Crime, os marginais arrombaram a porta , adentraram

no recinto , abriram gavetas e armarios , porem nao furtaram nada, os

computadores e demais pertences da serventia permaneceram intactos.

Ha suspeita de que estariam em busca do armamento apreendido no

Forum, o qual foi prontamente enviado dias antes do acontecido para o

quartel da Policia Militar.

DEFENSORIA PUBLICA

Tambem obteve a porta arrombada e gavetas violadas, todavia, uma vez

mais, nada foi extrafdo pelos individuos.
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Na oportunidade, constatamos a ocorrencia de

arrombamento e invasao, tambem, na serventia extrajudicial de Registro

de lmoveis, Registro de Titulos e Documentos, Civil das Pessoas

Juridicas, Civil das Pessoas Naturais e de Interdicoes e Tutelas.

Extrai-se do relato da senhora tabelia, Cleusineia

Matos da Silva, que ao chegar para dar inicio aos trabalhos na segunda-

feira (29/10/2012), a serventia foi encontrada totalmente revirada: papeis

e livros atirados pelo chao, gavetas e armarios violados, fios ligados ao

alarme cortados. Acrescentou ainda que abriram o frigobar, fizeram use

de refrigerantes, bern como foram encontradas bitucas de cigarros nos

fundos do recinto.

Na ocasiao, nos noticiou que o Boletim de

Ocorrencia foi providenciado ainda no dia 29/10, inclusive com a

realizacao da pericia tecnica em todo o local, e que sera encaminhada,

juntamente corn os resultados apresentados, a douta Juiza Diretora do

Foro de Padre Bernardo.

E o que nos cumpre relatar, encaminhando a

Vossa Excelencia as presentes consideracoes.
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ASSESSORIA DE ORIENTACAO E

CORREICAO DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTICA, em

Goiania-GO, aos trinta e um dias do mes de outubro de dois mil e doze.

(31.10.2012).

Pedro Carneiro Fi o
3° Assessor Correicional

Rua 10, n° 150, 110 andar, St. Oeste, Goiania - Goias- CEP 74.120-020 - Telefone (62) 3216-2000 www.tjgo.ius.br 5


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5

