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RELATÓRIO N° 11712012

Entre os dias 27 a 29 de novembro de 2012, por determinação do Excelentíssimo
Senhor 3° Juiz Auxiliar da CGJ, Dr. Ronnie Paes Sandre, comparecemos à Comarca de
Alexânia-GO, onde realizamos a análise dos processos judiciais em trâmite na Comarca e que
envolvem as pessoas citadas na denúncia apócrifa, tendo a relatar o seguinte:

PROCESSON"

9601137211

201102974492
(Apenso)

200702478401

200902433584

200904951213

200904951388

200703557054

PARTES

Banco do Brasil
X

Adair Rabelo Neto

Marlene Contijo
Rabelo

X
Banco do Brasil

Guiomar Maria da
Silva

X
Katia Medeiros

Ferreira Pontes e
Josimar Felix de

Pontes

Ministério Público
X

Iraci Antônio Davi e
Carlos Rodrigues

Cardoso

Ministério Público
X

Iraci Antônio Davi e
Geraldo Fontes Leal

Júnior

Ministêrio Público
X

Iraci Antônio Davi

Ministério Público
X

Iraci Antônio Davi e
outros

NATUREZA

Execução

Embargos de
Terceiros

Reivindicatória

Civil Pública

Civil Pública

Civil Pública

Civil Pública

OBSERVAÇÕES

Processo em ordem. No entanto, observamos que
os últimos dois despachos proferidos pela
magistrada competente (fls. 129 e 134), foram
elaborados pela pessoa que assina "K.K.",
iniciais as quais constam na denúncia anônima
enviada para esta corte correicional (doc. I). O
executado Adair Rabelo Neto foi devidamente
citado, confonne verifica-se no doc. 2 em anexo
(fi. 17-v).
O apenso também encontra-se regular.

Processo em ordem, apto ao julgamento do
mérito desde 26 de maio de 20 IO.

Processo em ordem, apto ao julgamento do
mérito desde novembro de 20 12.

Processo em ordcm, apto para o julgamento do
mérito desde de março de 2012.

Processo em ordem, apto para o julgamento do
mérito desde de fevereiro de 2012.

o processo cm tela encontra-se relativamente em
ordem. Esta demanda possui 14 requeridos ao
total, mas somente a representante da Empresa
W. A. de Brito Barbosa, Sra. Wilma Aparecida
de Brito Barbosa, não foi notificada.
Para evitar nulidade, o Ministério Público
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requereu a notificação da Ré supracitada em 13
de outubro de 2010 (ns. 10 1/1 03), sendo
deferida tal solicitação apenas em 27 de junho de
2011 (quase um ano depois). Outrossim,
impende ressaltar que ainda não houve o
recebimento da inicial. Atualmente, o processo
encontra-se paralisado aguardando devolução da
Carta Precatória.

200904951531 Ministério Público Civil Pública Processo em ordem, apto ao julgamento do
X mérito desde 15 de abril de 20 I 1.

lraci Antônio Davi

201001064350 Ministério Público Civil Pública Processo em ordem, apto para o julgamento do
X mérito desde novembro de 20 I2.

Ronaldo Fernandes
Queiroz

201104671861 PROVENDE Reivindicação Processo em Ordem, na fase de instrução. O
Vendas e apenso já foi extinto, sem certificação do trânsito

Empreendimentos em julgado.
201200415773 X

(Apenso) Adair Rabelo Neto

20 I 100682052 Ministério Público Civil Pública Processo em ordem, na fase de instrução.
X Aguardando resposta de oficio encaminhado ao

Ronaldo Fernandes TCM.
de Queiroz e outros

201202847140 Dallon Valadares Mandado de Processo em ordem, aguardando manifestação do
Lacerda Segurança Ministério Público.

X
Josimar Félix Pontes

201104876064 Josimar Félix de Declaratória Cuida-se Ação Declaratória com pedido de tutela
Pontes e outros antecipada, protocolada no dia 06112/2011, às

X 15:33 horas. Ato continuo, observamos que o
Câmara Municipal deferimento parcial dos efeitos da tutela

de Alexânia e outro. antecipada pretendida, ocorreu na mesma data,
ou seja, 06112/2011, às 19: 12 horas, conforme
verifica-se no doc. 03 (ns. 56157). Além disso,
constatamos que a sobredita decisão judicial
serviu como ordem de expedição de mandado
para a recondução do Autor à Vice-Presidência
da Câmara Municipal de Alexânia. Por fim, vale
ressaltar que todas as intimações também foram
cumpridas na mesma data.

200802877367 I.raci Antônio Davi Declaratória Na Ação Declaratória em anãl ise, averiguamos
X que foi prolatada sentença de mérito, julgando

Câmara Municipal procedente o pedido inicial na data de 29 de
de Alexânia setembro de 2012, a qual foi publicada em

16/1 0/20 12. Entretanto, até o presente momento
não foi certificado o trânsito em julgado da
mencionada sentença. A sentença foi prolatada
pela Juiza Elaine Christina de Alencastro Veiga
de Araújo.
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201104010881 Estado de Goiás Execução Fiscal Processo em ordem. O executado fora
X devidamente citado em 12104/2012, porém não

Ronaldo Fernandes apresentou defesa e nem ao menos pagou a
de Queiroz divida liquida e certa, razão pela qual a presente

demanda encontra-se na fase de liquidação do
débito (tentativa de penhora on/ine frustrada).

200803060950 Ronaldo Fernandes Cautelar Processo em ordem. Em fase de cumprimento de
Queiroz Inominada sentença.

X (Cumprimento de
Estado de Goias Sentença)

201002860592 Município de Civil Pública Processo em ordem, na fase de instrução.
Alexânia

X
Ronaldo Fernandes

de Queiroz

200102111337 Estado de Goiás Execução fiscal Processo em Ordem.
X

Antônio Gomes
Roriz

200202692773 Ministério Público Civil Pública Cuida-se de ação civil pública protocolada em
X 03/04/2002, onde todos os atos instrutórios ja

Iraci Antônio Davi foram realizados (inclusive perícia contábil).
Contudo, esta demanda encontra-se paralisada
desde 05 de fevereiro de 2007, apta ao
julgamento do mérito. Foram proferidos dois
despachos relativos às férias da Magistrada Dr'
Adriana Caldas Santos e outros dois relativos a
etiqueta da Meta 02. (Cópia em anexo - Doc.
04).

20 I 103431085 Roberto Santana Ação Popular Processo em ordem, na fase de instrução.
Rufino

X
Antônio Gomes

Roriz

200801845640 Iraci Antônio Davi Declaratória Trata-se de Ação declaratória de nulidade
X protocolada em 28 de abril de 2008, onde todos

Câmara Municipal os atos instrutórios já foram realizados (inclusive
de Alexânia com a juntada de vários documentos). Contudo,

esta demanda encontra-se paralisada desde 27 de
maio de 2009, aguardando julgamento do mérito.
Existem, ainda, dois despachos proferidos pela
Magistrada, Dr' Adriana Caldas Santos, acerca
de etiqueta da Meta 02 do CNJ. (Cópia em anexo
- Doc. 05).

200503666283 Ministério Público Civil Pública Cuida-se de ação civil pública protocolada em
X 27/12/2005, onde todos os atos instrutórios já

Iraci Antônio Davi foram realizados. Contudo, esta demanda
encontra-se paralisada desde 07112/2010,
aguardando julgamento do mérito. Analisando os
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autos, verificamos que a Magistrada proferiu
alguns despachos que inviabilizaram o normal
prosseguimento do feito, conforme observa-se
nas cópias em anexo (Doc. 06).

200320816270 Ministério Público Civil Pública Trata-se de Ação Civil Pública, protocolada em
X 30/06/2006, tendo no polo passivo vários

lraci Antônio Davi e requeridos (quatorze ao total). Em análise
outros ponnenorizada, constatamos que a inicial só fora

recebida no dia 27/07/2010 (fls. 3.316), ocasião
em que a magistrada titular detenninou a citação
dos requeridos para contestarem a demanda.
Atualmente, lal litígio ainda encontra-se na fase
contestatória. em razão da pluralidade de
requeridos. Desconsiderando o lapso temporal
suprarrelatado, não detectamos demais
irregularidades procedimentais.

201104757367 Vitima: MA Inquérito Policial O processo encontra-se com carga ao Ministério
X Público.

Paulo Roberto
Pereira e outros

Após O exame minucioso das aludidas demandas, verificamos que grande parte do
acervo processual analisado tramitou regularmente. Porém, a principal irregularidade detectada

diz respeito ao atraso na entrega da prestação jurisdicional.

Em outras palavras, por tratar-se de ações de alta complexidade, as quais envolvem
assuntos de grande relevância para sociedade local, deveria haver, por parte da Magistrada Dra.
Adriana Caldas Santos, uma maior atenção, já que a maioria das demandas encontram-se
paralisadas, aptas ao julgamento do mérito.

Por fim, considerando os Princípios da Eficiência e da Celeridade Processual, bem como
a importância das referidas demandas para a sociedade de Alexânia, a resposta estatal de forma

mais ágil é medida necessária.

Em face de todo o exposto, com os acatamentos devidos, encaminho a Vossa Excelência
as presentes informações e considerações, salvo melhorjllízo.

P
J&.<sjle~·sSior Correicional

PAULO GOUTHIER NETO
22° Assessor Correicional

ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO E CORREiÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL
DA JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 30 de nove e 2012.

Rua 10 n<' J50. 11') i1ndar. Sala 1120. SI. (kslI.'. Glli;inia Goi<is - CEP 7·1120-020 -·1 ddi-HlC (62)3:! J6-::!692 
www.til!o·iu~.hr

4


