
tribunal
de justice
do estado de goiis

PODER JUDICIARIO
Corregedoria-Gera) da Justica
Departamento de Orientacao e Correicao
Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio As Comarcas

RELATORIO No 53/2012

Dos dias 09 a 13 e de 16 a 18 de Julho de 2012, por determinacao da

Excelentissima Senhora Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora Beatriz

Figueiredo Franco, comparecemos a Comarca de ITAPACI, onde realizamos uma

Correigao Geral Extraordinaria constatando-se o seguinte:

Enderego do Forum : Rua Senador Emival Ramos Caiado com a Rua Almindo
Martins da Costa, s/n° - Parque Florestal

Telefone : (62) 3361-2608 / 3361-1087

Juiz de Direito : Dr. Rinaldo Aparecido Barros (Diretor do Foro e Juiz em
Substituicao)

SECRETARIA E DIRETORIA DO FORO

Diretor do Foro : Dr. Rinaldo Aparecido Barros

Secret:aria: Divina Neres dos Santos

ESCRIVANIA DE FAMILIA , SUCESSOES , INFANCIA E JUVENTUDE e 10 CIVEL

Servidores:

- Osimar Melo de Holanda - Escrivao Judicial

- Daiane Pereira Margal - Escrevente Judicial

- Carlos Roberto Alves da Cunha - Escrevente Judicial

- Joao Carlos de Alcantara - Cedido pela Prefeitura de Itapaci

- Luana Adelaide Miclos Holanda - Cedida pela Prefeitura de Pilar
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ESCRIVANIA CRIMINAL

Servidores:

- Maria Lucia Ribeiro Martins - Escriva Judiciaria

- Antonio Luiz Trindade - Escrevente Judicial

- Jordanna Elles Benigno Brandao -Auxiliar de Cartorio (Pro-Cerrado)

- Aila Danielle Santos Leao -Auxiliar de Cartorio (Pro-Cerrado)

- Nilson de Souza Silva - Estagiario

ESCRIVANIA DE FAZENDAS PUBLICAS E 2° CIVEL

Servidores:

- Rita de Cassia Rodrigues Cordeiro Moco - Escriva Judiciaria

- Laryssa Moreira Cardoso Abreu - Escrevente Judiciaria

- Shara Souza Manso - cedida pela prefeitura de Guarinos

- Leonardo Augusto Gonsalves - auxiliar - Pro-Cerrado

- Dierle Ribeiro Ferreira - auxiliar - Pro-Cerrado

- Arthur Ferreira Neto - voluntario

ESCRIVANIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINALS
Servidores:

- Viviane de Oliveira Penna - Secretaria

- Oridia Divina Rodrigues Machado - Conciliadora, Depositaria Judicial e
Oficiala de Justiga

- Eliana Maria Pereira - Estagiaria

- Carlos Fernando Ferreira Campos - cedido pela prefeitura de Itapaci

GABINETE DO DR. RINALDO APARECIDO BARROS

Servidores:

- Divina Neres dos Santos -Assistente Juridica

- Jessica Renata Mateus -Assistente Administrativa

- Flavia Biangulo - Cedida pela prefeitura de Pilar

- Luiz Antonio Santos Trindade - Estagiario

- Amanda Cristina Pereira - Secretaria de audiencias
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CONSIDERAcOES INICIAIS

Inicialmente, cumpre dizer que a presente atividade correicional foi

motivada por irregularidades detectadas e apontadas pelo pr6prio juiz Diretor do

Foro, dr. Rinaldo Aparecido Barros, ap6s denuncias veiculadas pela imprensa

nacional (anexo 05).

De acordo corn materia publicada no jornal Correio Braziliense, edigao

do dia 02 de julho de 2012, urn esquema envolvendo falsificacao de decisoes

lucrava forjando adog6es de brasileiros maiores por estrangeiros, a firn de

regularizar a situacao de imigrantes no exterior.

Segundo apurado preliminarmente pelo Meritissimo Juiz, as primeiras

decisoes irregulares remontam a 10 de fevereiro de 2012. Todas elas proferidas sem

seu consentimento, no periodo em que seu Assistente Administrativo, Felipe de

Freitas Monteiro, era o responsavel pela analise e organizacao de processos

conclusos. Felipe assumiu o cargo de Assistente Administrativo de Juiz de Direito em

08/02/2012, e a primeira decisao irregular foi exarada dois dias depois.

0 principal recurso que possibilitou a ocorrencia das fraudes foi a

permissao que o assistente possuia para utilizar a assinatura escaneada do

magistrado. Utilizagao que, obviamente, nao foi feita da forma adequada,

extrapolando os limites impostos pelo juiz.

Coincidentemente, a epoca em que as ilegalidades foram detectadas,

em 02/07/2012, o referido servidor requereu seu desligamento do gabinete do

magistrado, fato que contribuiu para aumentarem as suspeitas sobre sua

participarao.

Cumpre dizer que todos os processos irregulares foram iniciados por

peticao inicial subscrita pelo advogado Paulo Alves Ferreira da Silva, OAB/GO n°.

3.559, do escrit6rio Paulo Alves Advocacia.
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DO USO DE ASSINATURAS ESCANEADAS

A fim de esclarecimento, importante dizer que um dos artificios usados

pelo ex-servidor para fraudar sentengas era a utilizagao de assinatura escaneada,

autorizada em determinados tipos de atos processuais, por diversos magistrados

que passaram por Itapaci.

Segundo informado pelo dr. Rinaldo, essa medida foi adotada por ele

desde, aproximadamente, novembro de 2011, por sugestao do servidor Joao Paulo

Gomes dos Santos, assistente do dr. Andrey, juiz anterior na comarca, que tambem

era adepto da pratica. 0 metodo era utilizado para Bar major celeridade aos feitos

em tramite e para atender a pedidos de urgencia, principalmente quando o juiz

respondia tambem por outras varas, em outras comarcas.

Assim, se observasse o procedimento autorizado, o assistente

administrativo faria a analise preliminar dos processos, enviando ao juiz

comunicagao por enderego eletronico, informando sobre os pormenores do caso.

Em resposta eletronica, o magistrado indicaria o ato processual a ser praticado, bern

como eventual decisao a ser proferida. 0 assistente cuidaria de imprimir a sentenga,

colocando a assinatura digitalizada ao final, com a inscrigao "assinado digitalmente"

logo abaixo. Ainda constaria rubrica escaneada nas eventuais paginas anteriores.

0 dr. Rinaldo informou, ainda, que logo que comparecia a comarca,

cuidava de ratificar todas as assinaturas digitais utilizadas, assinando, de proprio

punho, ao lado da escaneada. Nao detectamos esse mesmo tipo de pratica quando

o metodo foi usado pelos juizes anteriores.

A pratica de subscrigao de atos por assinatura escaneada a tao

recorrente na comarca que ate mesmo o membro do Ministerio Publico, dr. Vinicius

Margal Vjeira, utilizou-se Besse metodo em alguns processos analisados (anexo 09).

Ao final do relatorio , segue listagem geral de processos em que o dr.

Rinaldo e outros magistrados utilizaram-se da medida, bern como dos processos em

que outros atos irregulares - como juntada, publicagao e cumprimento de decisoes

unicamente por fax - foram detectados, no decorrer dos trabalhos correicionais

(anexo 01).
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DOS PROCESSOS IRREGULARES

,r-

Por meio de uma busca realizada nos processos ativos e arquivados

da comarca, dentre os que foram autuados e tramitaram no periodo em que o ex-

servidor Felipe de Freitas Monteiro esteve em atividade, foram localizados 74

(setenta e quatro) feitos com atos irregulares relativos a adogao(anexo 07).

Nesses casos, a busca foi realizada considerando todos os processos

envolvendo adocao, arquivados ou em andamento, a partir de Janeiro 2012.

Diante da suspeita envolvendo, tambem, o advogado que protocolou as

petig6es iniciais resultantes nos processos, foi efetuada busca junto ao Sistema de

Primeiro Grau (SPG), a fim de localizar todos os processos em que o referido

causidico atuou.

Por fim, restou evidente que, nos processos irregulares, um dos atos

praticados em desconformidade com a lei foi o arquivamento prematuro destes.

Assim, efetuamos, ainda, busca geral junto ao arquivo processual da comarca, a fim

de localizar outros feitos eventualmente arquivados erroneamente.

Por todos os meios de busca utilizados, confirmamos a existencia dos

74 processos contendo decisoes comprovadamente fraudulentas, todos eles

pertencentes a escrivania de Familia, Sucessoes e 10 Civel, relativos a adocao.

Nas outras escrivanias, nao foram localizados processos corn atos

fraudulentos. Entretanto, foram localizados diversos processos com subscrirao de

atos processuais por assinatura escaneada, seja pertencentes ao dr. Rinaldo

Aparecido Barros, seja ao dr. Andrey Maximo Formiga, juiz responsavel pela

comarca anteriormente, ou ao dr. Alex Alves Lessa e a dra. Monice de Souza Balian

Zaccariotti, que tambem atuaram temporariamente em Itapaci (anexo 01).

Constatamos, ainda, a existencia de um processo (protocolo n°.

201200356386 - copia no anexo 10) contendo decisao sem a devida assinatura de

proprio punho do dr. Alex Alves Lessa, constando apenas assinatura xerocopiada. 0

servidor Carlos Roberto Alves da Cunha, lotado na escrivania de Familia,

Sucessoes, Infancia e Juventude e 10 Civel, onde o referido processo esta

vinculado, informou que possivelmente o dr. Alex, quando em substituicao na

comarca, proferiu a decisao quando nao estava presente e a transmitiu via fax para
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cumprimento com urgencia. Apenas a copia do ato foi juntada e cumprida, como se

original fosse.

Na mesma situacao descrita anteriormente - decisao transmitida por

fax sem a devida assinatura - constatamos um processo (protocolo n°.

200900699676 ) com ato proferido pela dra. Leticia Silva Carneiro de Oliveira (copia

no anexo 11).

Alem dessas , ainda constatamos um ato processual subscrito por

carimbo em forma de assinatura , exarado pelo dr. Lourival Machado da Costa.

DOS ATOS PROCESSUAIS FRAUDADOS

Pelas buscas e analises de processos em tramite nesta comarca de

Itapaci, constatamos que as decisoes comprovadamente fraudulentas ocorreram

apenas nos processos da escrivania de Familia, Sucessoes e 10 Civel , envolvendo

os feitos relativos a adoaao.

Ha suspeita , ainda, de casos de fraude envolvendo decisoes proferidas

em awes revisionais, concessao de aposentadoria e liberacao de veiculo em acao

de busca e apreensao , todas elas por conterem use de assinatura escaneada.

Ademais , em algumas delas, ha fuga ao entendimento consolidado pelo magistrado

e adotado em casos similares . Ao final , segue copia de uma das decisoes suspeitas,

proferidas em acao revisional (anexo 02).

Nos casos em que houve fraude comprovada (processos envolvendo

adoaao ), conforme noticiado por diversos servidores, o advogado Paulo Alves

Ferreira da Silva protocolava as petig6es e documentos visando adoaao de maiores

e, por mein de advocacia administrativa, o ex-servidor Felipe de Freitas Monteiro

fazia todo o acompanhamento dos processos , do protocolo ao arquivamento.

Exarava , inclusive , sentengas fraudulentas , utilizando-se da assinatura digitalizada

do dr. Rinaldo Aparecido Barros.

As decisoes eram negociadas por aproximadamente R$6.000,00 (seis

mil reais). A parte adotada depositava o valor na conta do advogado , dr. Paulo Alves,

ou na de seu filho, Igor Santos Ferreira da Silva, e enviava a documentacao ao
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correio eletronico de urn dos dois. Apos a confirmacao, o advogado providenciava o

inicio do processo. Importante dizer que Igor Santos Ferreira da Silva a amigo de

infancia do ex-servidor Felipe, conforme informado por um dos servidores do Forum.

Ao final, segue documentacao e mensagens trocadas, via e-mail, entre uma das

adotadas, o advogado Paulo Alves e Igor Santos, obtidas do enderego de correio

eletronico oficial do forum da comarca (anexo 08), aparentemente utilizado pelo ex-
servidor Felipe.

Nas decisoes comprovadamente fraudadas, o ex-servidor analisava o

processo, redigia e imprimia as decisoes sem supervisao e conhecimento do juiz

competente. Ao final, colocava a assinatura escaneada do magistrado, registrava a

decisao no Sistema de Primeiro Grau (SPG) e no Sistema de Decisoes

Monocraticas (SDM) e devolvia os autos ao cartorio.

Dessa forma, alguns aspectos podem ser observados, em comparagao

com as decisoes autorizadas pelo dr. Rinaldo, que deixam claro a desconformidade

corn o procedimento adotado pelo juiz.

Primeiramente, as decisoes fraudulentas nao indicam, ao seu fim, a

inscrirao "assinado digitalmente". Tambem nao possuem rubrica digital nas folhas

anteriores e, muito menos, possuern a ratificagao do magistrado posteriormente,
conforme demonstrado abaixo.

evcri{io. depvis da senrenq:r rnndenattlria trnnsitada em jolgado pare a

egula re (rla peon aplkada. A sentence. tmnsitnu em ulgado pain a

"he 191 P1993 (Fls. 1

Rxtanto, verifica-se que v lapse temporal de doi

tendv em vista que unite a data do tr3nsilo em jyi dq

mail de 17 ands, beau como que a prescjioo'e i co ieto ocq

4asim, ndo scale riuvida de guy^6correu prescricen re

3 a0 aNSado.

Decisao autorizada pelojuiz
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Sem custas.

ev^iu^a-o do mes,

Publique-se. Registre-s}ye tntimem-se.

Decisao autorizada pelojuiz

Sem custas judiciais , eis que agraciadas Petri benessesiciAria gratuita.
P.R.1.

Itapaci, 18 de abril de 2012.

Decisao fraudulenta

Outro fato que comprova a existencia de fraude nos processos de

adoaao e a total faits de observancia de prazos legais na tramitagao destes.

Conforme extrato do historico juntado ao final (anexo 03), alguns

processos levavam menos de 3 meses, da autuacao ao arquivamento, sem que

conste deles qualquer autenticacao de documentos , assinatura real do juiz
competente ou manifestacao do Ministerio Publico. Em grande parte dos casos, o

tempo entre a autuacao e a proiacao da sentenca era de menos de 8 horas.

Tambem nao foram observadas regras de competencia processual, ja

que a maioria, senao todos os requerentes, residiam fora da comarca de Itapaci ou
mesmo fora do Brasil.

Foram desprezadas, ainda , as regras processuais para adoaao, por
estrangeiros, de residente no exterior, tais como prazos de convivencia, idade limite,
dentre outros requisitos legais.

Outro aspecto a ser notado e a semelhanga das decisoes proferidas, ja

que determinados detaches - tais como tempo de convivencia entre adotando e

adotado e deferimento de isencao de recolhimento de custas - se repetem em todos
os atos.

Todos esses e outros aspectos podem ser observados na copia integral

de urn dos processos irregulares, juntado ao final (anexo 13).
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DAS PROVIDENCIAS TOMADAS PELO ATUAL JUIZ DIRETOR DO FORO

0^

Assim que tomou conhecimento das irregularidades processuais pela

imprensa, o MM. Juiz Diretor do Foro determinou a imediata localizagao de todos os

processos relativos a adogao que tramitassem na comarca, bern como remessa ao

gabinete.

Localizados 74 processos irregulares, o magistrado exarou decisao em

todos eles (anexo 04) declarando a inexistencia das decisoes fraudulentas - ja que

em desconformidade com os preceitos legais e sem as condigoes de existencia

necessarias.

Determinou ainda, de imediato, expedigao de officio as Policias Civil e

Federal, ao Ministerio Publico e ao Tribunal de Justiga de Goias, ao Ministerio da

Justiga, ao Itamaraty para comunicagao as embaixadas de Espanha, Portugal, Reino

Unido, Italia e Franca, bern como a Interpol e aos cartorios destinatarios das

decisoes fraudulentas. Os oficios comunicam da inexistencia da decisao e

requerem, dos competentes, as investigagoes cabiveis para apuragao de autoria e

materialidade delitivas.

Alem dos 74 processos irregulares, o Meritissimo Juiz determinou a

Iocalizagao e remessa ao gabinete de todos os processos contendo atos

processuais subscritos por sua assinatura escaneada, ainda que autorizada.

Assim, alem de declarar a inexistencia dos atos praticados nos

processos irregulares, o magistrado ratificou ou refez atos processuais de outros 591

processos das escrivanias de Familia, Sucessoes, Infancia e Juventude e 10 Civel,

escrivania Criminal, escrivania de Fazendas Publicas e 2° Civel e escrivania dos

Juizados Especiais Civeis e Criminais, todos eles contendo atos subscritos por

assinaturas digitalizadas. No total, foram contabilizados 785 processos contendo

atos subscritos, de forma autorizada ou nao, por assinatura escaneada seja

pertencente ao dr. Rinaldo, seja a outro magistrado de passagem pela comarca.

Destes, 74 sao comprovadamente atos fraudulentos, com assinatura escaneada

apenas do dr. Rinaldo.

Por fim, o atual Diretor do Foro tornou proibida, em qualquer hipotese,

a utilizagao de sua assinatura escaneada.
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Ate o momento em que realizavamos estes trabalhos correicionais, ja

haviam sido expedidos, pelo juiz competente , mandados de prisao do ex-servidor,

Felipe de Freitas Monteiro, e do advogado subscritor das petig6es iniciais - este

ultimo , inclusive , cumprido com sucesso.

Alem disso , uma pessoa foi localizada e capturada junto ao cartorio de

registro civil de Governador Valadares-MG (conforme comunicacao telefonica do

proprio juiz daquela comarca) no momento em que tentava averbar a decisao falsa

junto ao registro civil de um dos requerentes nos processos irregulares.

Segundo informado pelo Dr . Rinaldo, ha noticias, ainda , da captura de

um dos falsos adotados , em Londres.

r

r

ao Paulo Lopes Tito

Assessor Correicional

Marc4to Giofnni Toledo Marinho

Assistente de Atividade Especifica

Vitor t6s Santos Batista

26° Assessor Correicional Assistente de Atividade Especifica

Sem maiores informacoes a serem relatadas ate o momento,

encerramos o presente relatorio.

COORDENADORIA DE FISCALIZAcAO E APOIO AS SERVENTIAS DA

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos

18 dias do mes de Julho do ano de 2012.
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