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Assunto: Recomenda a assinatura de atos judiciais de próprio punho, salvo em processos

eletrônicos (PROJUDI), consoante previsão do artigo 75 da Consolidação dos Atos

Normativos da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás

Senhor(a) Juiz(a),

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

cópias do Despacho n° 4831/2012 e do Parecer n° 276/12-1, extraídas do processo

supramencionado.

Provimentos e demais atos deste órgão correicional figuram-se disponíveis no

sítio eletrônico www.ti.uo.ius.br (link corregedoria,item publicações)

ofcirl29/RC

Atenciosamente,

DES°. NELMA

Correg
ERREIRA PERILO

ral da Justiça
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Processo n° : 4128109/2012

Nome : Diretoria de Administração e Operações

Assunto : Solicita Providências

• toiDESPACHO N /2012

V?-^ Asanaiurg ^r$

Cuida-se de procedimento administrativo para apuração de

fatos veiculados pela imprensa, especificamente pelo jornal "Correio Brasiliense", em 2

de julho de 2012, referentes a possíveis irregularidades em processos judiciais que

versam sobre pedidos de adoção de brasileiros maiores de idade por estrangeiros.

Referida matéria noticia um "esquema" para obtenção de

cidadania européia por meio de um serviço oferecido em Londres e executado por

advogados do Estado de Goiás, efetivado através de sentenças judiciais autorizando

as adoções, supondo que 80% (oitenta por cento) dos casos teriam ocorrido nas

comarcas de Carmo do Rio Verde e Itapaci, em 2011 e 2012.

Ao tomar conhecimento da matéria o Juiz de Direito Rinaldo

Aparecido Barros, respondente pela Comarca de Itapaci à época dos fatos (desde

outubro de 2011), informa a esta corregedoria-geral (fs. 44/47), espontaneamente, a

existência de dezenas de processos de adoção em trâmite ou já arquivados, com

sentenças de procedência falsas/inválidas, as quais serviram para execução dos

"golpes de adoção" noticiados. Afirma que referidos atos foram forjados pelo assistente

administrativo da comarca, se utilizando de sua assinatura "digitalizada" sem

consentimento. Noticia ter imediatamente proferido de ofício decisão declarando a

inexistência das sentenças ante a fraude detectada e a implementação de medidas

tendentes a restabelecer o status quo ante, diminuir os danos e "prender" os

responsáveis, como oficiar aos cartórios de Registro Civil para anulação dos atos de
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registro e encaminhar a documentação à autoridade policial local, à Polícia Federal

(Interpol), ao Itamaraty, ao Ministério da Justiça e à Ordem dos Advogados do Brasil.

Como medida preventiva e preliminar, determinei (f. 23) a

expedição de ofício circular a todos os magistrados do Estado com competência na

área de família e sucessões, recomendando dispensarem especial atenção aos feitos

relativos à adoção internacional de adultos.

O Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Ceres, Dr.

Lázaro Alves Martins Júnior, apresenta expediente à f. 24, informando que todos os

processos envolvendo a adoção internacional de adultos ajuizados naquela e na

comarca de Rialma foram extintos sem julgamento de mérito.

Às fs. 34/37, o Juiz de Direito Cristian Assis, lotado em

Carmo do Rio Verde, acosta listagem dos processos de adoção relacionados a

pessoas residentes fora do país, ressaltando o indeferimento de todos os pedidos.

Na decisão/ofício de f. 38, a Corregedoria Nacional de

Justiça determina a apuração dos fatos por esta casa censora, considerando a

competência concorrente, nos termos do artigo 67, § 4o, Regimento Interno do

Conselho Nacional de Justiça.

Na fase instrutória, presidida pelo 1o Juiz Auxiliar desta casa

correicional, Dr. Carlos Magno Rocha da Silva, procedeu-se à oitiva de servidores

lotados na Comarca de Itapaci e do Juiz de Direito Rinaldo Aparecido Barros (fs.

52/72). Tais depoimentos apontam que o servidor Felipe de Freitas Monteiro, assistente

administrativo, fazia todo o acompanhamento dos processos fraudulentos em questão,

do protocolo ao arquivamento, exarando, inclusive, sentenças falsas se utilizando de

assinaturas digitalizadas do referido julgador.

Às fs. 73/497, cópias dos ofícios expedidos nos processos

em que declarada a inexistência das decisões/sentenças, por ordem do magistrado

Rinaldo.

Instada, a Assessoria de Orientação e Correição desta Casa

acosta minucioso relatório da Correição-Geral Extraordinária realizada em Itapaci (fs.

498/507), destacando relação dos processos fraudados por meio de assinatura
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digitalizada do juiz e o modus operandi de atuação dos participantes do esquema

(advogados e servidor).

À f. 687, documento que certifica a remessa dos

documentos que integram o feito em testilha ao Grupo de Atuação Especial de

Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de Goiás.

O Juiz de Direito Cristian Assis acosta novos documentos aos

autos (fs. 693/791), consubstanciados em cópias de sentenças proferidas em

processos de adoção que tramitaram na Comarca de Carmo do Rio Verde, cujos

pedidos foram todos indeferidos.

Empós, jungidas aos autos várias cópias de decisões

declaratórias de inexistência das sentenças proferidas nos autos em que foram

detectadas irregularidades pelo juiz Rinaldo Aparecido Barros (fs. 795 e seguintes),

com a determinação de anulação dos efeitos destas.

Sobreveio o Parecer n° 276/2012 (fs. 865/880), sugerindo

recomendar ao atual Diretor do Foro da Comarca de Itapaci a abertura de

procedimento administrativo ao modo de investigar a conduta do escrivão em relação

aos fatos narrados.

Determinei através do Despacho n° 3740/2012 (f. 899) a

expedição de ofício ao Delegado de Polícia da Comarca de Ceres solicitando cópia

integral do inquérito policial instaurado a fim de investigar o caso conhecido como

adoções internacionais, à Diretora de Recursos Humanos deste tribunal, requisitando

cópia do dossiê funcional do ex-servidor Felipe de Freitas Monteiro e, ainda, ao Juiz de

Direito Rinaldo Aparecido Barros para esclarecer se foram confirmadas fraudes em

processos de natureza diversa.

Às fs. 942/943, 944/952 e 959/1155, resposta do magistrado,

informações prestadas pelo DRH e cópias do inquérito policial, respectivamente.

À f. 1156, despacho determinando o envio de cópia integral

destes autos ao atual Diretor do Foro da Comarca de Itapaci, Dr. Alessandro Manso e

Silva, para conhecimento e apuração das condutas, ainda que omissas, dos servidores

lotados na sobredita unidade judiciária que eventualmente possam ter contribuído para
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a ocorrência dos ilícitos objetados no presente procedimento.

É o breve relato.

De início, importa esclarecer que a despeito da reportagem

jornalística apontar que a "fraude" conhecida como "adoções internacionais" teria

ocorrido em 10 (dez) cidades goianas, vê-se das provas produzidas, mormente dos

informes prestados e documentos encaminhados pelos juizes de Direito Lázaro Alves

Martins Júnior e Cristian Assis (fs. 24, 34/37 e 693/791), que foram detectadas

irregularidades apenas em feitos processados na Comarca de Itapaci, onde um

servidor capitaneou um verdadeiro "esquema" para obtenção de vantagens ilícitas,

como adiante será esmiuçado. Da mesma forma, inverídica a afirmação de que "as

formalidades de uma ação de adoção, como ouvir pessoalmente as partes, têm sido

dispensadas por alguns juizes goianos", porquanto não houve qualquer decisão

proferida desta forma no âmbito do Judiciário goiano. Na verdade, a matéria foi

ancorada nos procedimentos objeto de falsificação implementada por servidor lotado

na Comarca de Itapaci, ocupante de cargo em comissão, sem o conhecimento ou,

menos ainda, consentimento do magistrado.

O que se observa é que o artigo em questão trouxe os fatos

de forma totalmente parcial e distorcida da realidade. Reportagens irresponsáveis,

distanciadas da verdade real, vêm repassando à sociedade uma visão equivocada da

magistratura brasileira e causando descrédito da população com relação ao Poder

Judiciário.

Feitas tais considerações, passo à análise do caso atinente

aos fatos ocorridos na Comarca de Itapaci, onde constatadas irregularidades nos

processos de adoção internacional, especificamente a respeito da conduta do juiz

responsável e das providências efetivadas.

Analisando detidamente os autos, tem-se que foram colhidos

depoimentos dos servidores da comarca de Itapaci e também do magistrado por ela

respondente à época dos fatos, Dr. Rinaldo Aparecido Barros, bem assim realizada

inspeção no aludido juízo (fs. 498/507), quando destacados os processos fraudados

por meio de assinatura escaneada.

mmísi
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O juiz Rinaldo Aparecido Barros (fs. 64/70) afirma

desconhecer os fatos lançados na matéria jornalística antes de sua publicação,

ignorando, outrossim, os inúmeros processos de adoção de adultos aviados na

Comarca de Itapaci. Assaca a responsabilidade pelas fraudes ao então assessor

administrativo (cargo em comissão), Felipe de Freitas Monteiro, o qual empregou

inescrupulosamente sua assinatura escaneada, cuja autorização para utilização teria

sido limitada a apenas alguns atos processuais, como casos urgentes, após efetivo

conhecimento do pleito e da minutada decisão, através de comunicação via correio

eletrônico.

Pertinente a transcrição de trecho do depoimento prestado

pelo referido magistrado:

"sempre assinava os documentos e enviava via fax, quando

não estava na Comarca; assim, para facilitar o trâmite dos

casos urgentes, foi determinado, expressamente, que tal

assinatura escaneada seria utilizada COM AUTORIZAÇÃO

PRÉVIA E EXPRESSA deste magistrado, após recebimento

por email dos atos processuais reputados urgentes com a

condição de serem confirmados com outra assinatura à

caneta, na próxima vinda do Magistrado à comarca; NUNCA

HOUVE AUTORIZAÇÃO PARA ASSINATURA DE

MANDADOS, CARTAS PRECATÓRIAS, ALVARÁS E

OUTROS DOCUMENTOS COM USO DE TAL ASSINATURA

ESCANEADA; NOS DESPACHOS E DECISÕES COM USO

DE TAL ASSINATURA ERA COLOCADA A EXPRESSÃO

"ASSINADO DIGITALMENTE" LOGO APÓS O NOME

DESTE MAGISTRADO; NUNCA HOUVE NENHUMA

AUTORIZAÇÃO AOS ESCRIVÃES PARA CUMPRIREM

SENTENÇAS E MANDADOS COM ASSINATURAS

ESCANEADAS, SEM A CONFIRMAÇÃO; [...] NUNCA
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HOUVE NENHUMA ORDEM PARA QUE O EX-SERVIDOR

FELIPE USASSE A ASSINATURA E NOME DESTE

MAGISTRADO E SE ELE AGIA COMO "CHEFE" DE

GABINETE FOI POR SUA EXCLUSIVA VONTADE, POIS

JAMAIS RECEBEU TAL ATRIBUIÇÃO E NUNCA

REPASSOU TAL DETERMINAÇÃO AOS DEMAIS

MEMBROS DO GABINETE E/OU PARA OS DEMAIS

SERVIDORES E ESCRIVÃES; ESTE MAGISTRADO

SUSPEITA QUE O EX-ASSESSOR TENHA VINDO PARA

ESTA COMARCA COM A CLARA INTENÇ/ÃO DE

PRATICAR TAIS ATOS FRAUDULENTOS, POIS,

SEGUNDO CONSTA DA INVESTIGAÇÃO ATÉ O

MOMENTO, É AMIGO DE INFÂNCIA DE UM TAL DE

"IGOR", QUE É FILHO DO ADVOGADO "PAULO", QUE

ASSINOU TODAS AS ADOÇÕES; ALÉM DISSO, QUASE

TODOS OS CASOS LEVANTADOS PELO DR. CRISTIAN,

JUIZ DE CARMO DO RIO VERDE, QUE FORAM

INDEFERIDOS POR ELE, FORAM NOVAMENTE

AJUIZADOS E DEFERIDOS EM ITAPACI[...]".

Por sua vez, os servidores da comarca em questão, em seus

depoimentos, cuja pertinente transcrição consta no Parecer n° 276/2012 (fs. 865/880),

que deste despacho fica fazendo parte integrante, apontaram como único servidor

responsável pela fraude o ex assistente administrativo Felipe, excluindo qualquer

envolvimento do magistrado em questão. Ainda, levantaram que sequer houve

suspeita por parte dos mesmos sobre a fraude perpetrada, seja porque desconheciam

a legislação de adoção e/ou pela falsa suposição de que as sentenças e ofícios teriam

sido "assinados digitalmente". Como bem lançado pelo nobre parecerista, os

servidores de Itapaci, de modo unânime, acreditavam que os procedimentos de

escanear a assinatura do juiz e lançá-la nos atos judiciais, utilizado pelo gabinete do
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magistrado Rinaldo Aparecido Barros, era o mesmo procedimento seguido nos

procedimentos assinados digitalmente, possuindo a mesma credibilidade destes, e, por

esse motivo, não contestavam o método e cumpriam todos os atos sem levar eventuais

dúvidas ao juiz ou mesmo preocuparem com eventual responsabilidade funcional.

Lado outro, o relatório elaborado pela Assessoria de

Orientação de Correição (fs. 498/507) confirma a versão dada anteriormente por juiz e

servidores, historiando que, conforme apuração, constatou-se ter o advogado Paulo

Alves Ferreira da Silva ajuizado iniciais com pedido para adoção de maiores (ao todo

74) e, por meio de advocacia administrativa, o ex-servidor Felipe de Freitas Monteiro

realizava todo o acompanhamo processual, exarando, inclusive, sentenças

fraudulentas, as quais eram supostamente negociadas por R$ 6.000,0 (seis mil reais).

Referido documento também é enfático ao pontuar a ausência de envolvimento e

total desconhecimento da fraude em testilha pelo Juiz de Direito Rinaldo

Aparecido Barros.

Pertinente ressaltar que o fato de responder por várias

comarcas, decorrência da estrutura insuficiente do Judiciário goiano, induz o

magistrado a, no afã de oferecer uma prestação jurisdicional célere e sem antever

outra forma de fazê-lo, já que humanamente impossível, depositar confiança nos

servidores, diga-se que quase sempre correspondida, sendo a hipótese em comento

manifesta exceção à regra.

Na espécie, vê-se do conjunto probatório que a prática há

muito adotada na Comarca de Itapaci em relação à autorização para utilização da

assinatura escaneada, somada ao manifesto desconhecimento dos servidores sobre o

verdadeiro significado de "assinatura digital" e a ausência de juiz titularizado no juízo

em questão, gerou um ambiente propício para que o ex-servidor Felipe de Freitas

Monteiro, juntamente com advogados, praticasse um verdadeiro esquema fraudulento

no âmbito da unidade judiciária em comento.

Contudo, malgrado as provas colhidas tanto neste

procedimento quanto no inquérito policial (fs. 959/1155) evidenciarem o não

envolvimento do juiz e dos demais servidores nos eventos noticiados, consigno
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que esta Casa determinou, Despacho n° 4223/2012 (f. 1156), o envio de cópia integral

dos autos ao atual Diretor do Foro da Comarca de Itapaci, Dr. Alessandro Manso e

Silva, seu corregedor natural e permanente, para apuração da conduta dos demais

servidores da unidade, nos moldes do art. 41, Lei estadual n° 17.663/20121.

Tocante ao magistrado Rinaldo, atenta à competência desta

casa correicional, deflui do conjunto probatório que as fraudes em adoções

internacionais veiculadas na matéria jornalística não lhe podem ser atribuídas, posto

que ao autorizar a utilização, por um de seus assistentes, do temerário expediente da

"assinatura digitalizada", o fez imbuído de induvidosa boa-fé, objetivando imprimir

maior celeridade à tramitação dos feitos na comarca, destituída de juiz titular,

bem assim ao modo de atender os pedidos urgentes quando exercia suas

funções em localidades diversas. Em outros termos, o servidor deveria lançar mão

da alternativa apenas em casos restritos e com prévio conhecimento do magistrado,

amenizando, assim, os prejuízos vivenciados pelos jurisdicionados em razão da

ausência de titular na comarca.

Neste ponto, conveniente ressaltar que o juiz Rinaldo

Aparecido Barros, titular do Juizado Especial de Jaraguá, era substituto automático

nas comarcas de Uruana e Rubiataba, o que justifica sua presença ocasional em

Itapaci, unidade pela qual respondia por força de Decreto Judiciário. É de ver, ainda,

que a prática da "assinatura digitalizada" antecedia sua respondência, conforme

informado pelos assessores correicionais destacados para verificação in loco das

fraudes noticiadas (fs. 498/507).

Destaque-se, também, as medidas de pronto

implementadas pelo magistrado ao tomar conhecimento das irregularidades, como

decretação de inexistência/invalidade das sentenças, remessa de ofício às serventias

extrajudiciais para anulação dos atos de registro, cientificação da autoridade policial

local, da Polícia Federal (Interpol), do Itamaraty, do Ministério da Justiça e da Ordem

1 Art. 41. Oregime disciplinar dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás e o respectivo processo de apuração de
faltas regulam-se pelas normas constantes dos Títulos V e VIda Lei n° 10.460, de 22 de fevereiro de 1988, e Lei n° 13.800, de 18
de janeiro de 2001. sendo competente o Diretor do Foro para instaurar e presidir o processo administrativo disciplinar
relativamente aos servidores de sua comarca, o Diretor-Geral do Tribunal de Justiça para instaurar quanto aos servidores da
Secretaria do Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça para instaurar quanto aos'•servidores lotados na Corregedoria
Geral da Justiça.
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dos Advogados do Brasil, que se não evitaram, ao menos amenizaram as graves

conseqüências delas decorrentes. Tanto é assim que foi decretada a prisão preventiva

dos envolvidos, estando o inquérito policial instaurado para investigar o caso em sua

fase final. Além disso, as providências efetivadas pelo magistrado, tomadas sem

necessidade de qualquer determinação anterior deste órgão correcional, foram

suficientes a extirpar os efeitos das sentenças fraudadas, retornado tudo ao seu status

quo ante.

Do quadro fático aqui exposto conclui-se que o juiz Rinaldo

Aparecido Barros não agiu com má-fé ou abuso de poder. Ao contrário, sua

responsabilidade por várias unidades judiciárias, acarretando grande sobrecarga de

trabalho, aliada ao ávido intento de cumprir com a efetiva prestação jurisdicional,

motivaram sua infeliz confiança no ex-servidor Felipe.

Por fim, urge asseverar, como dito anteriormente, que o caso

aqui tratado, apesar de isolado, descortina a deficiência estrutural vivenciada pelo

Judiciário goiano, máxime no que tange à falta de juizes e ao despreparo de

servidores. Quanto aos magistrados, por responderem por várias unidades, passam a

semana entre uma cidade e outra, por vezes distantes, arriscando sua vida e saúde

emocional. Tocante aos servidores, a carência, instabilidade e falta de preparo técnico,

talvez angariada pela irrisória remuneração e desvalorização do pessoal do quadro,

fomentam a rápida evasão, dando margem à aproximação de descompromissados e

oportunistas. Certo é que não fosse a ausência de juiz titular em Itapaci e/ou a

carência, seja quantitativa ou qualitativa, de servidores, o esquema fraudulento jamais

teria ocorrido, pelo que não se pode atribuir a responsabilidade por suposta negligência

ou omissão ao magistrado.

Por tais razões, não diviso motivos a ensejar qualquer

medida correicional ou punitiva a ser implementada em desfavor do Juiz de Direito

Rinaldo Aparecido Barros.

Todavia, no intento de evitar ocorrências de tal jaez, acolho

o sugestionado no Parecer n° 276/2012 (fs. 865/880), determinando a expedição de

ofício circular dirigido a todos os magistrados goianos, recomendando que a assinatura
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de atos judiciais, salvo em se tratando de processos eletrônicos (PROJUDI), seja

realizada de próprio punho, consoante previsão do artigo 75 da Consolidação dos Atos

Normativos desta corregedoria-geral, fazendo-se acompanhar a comunicação coletiva

de cópias deste despacho e da aludida peça opinativa.

Da mesma forma, dê-se conhecimento do teor desta

provisão e do parecer (fs. 865/880) ao Excelentíssimo Presidente deste egrégio

tribunal, Desembargador Leobino Valente Chaves, solicitando os esforços necessários

no sentido de lotar juiz titular na comarca de Itapaci.

Encaminhem-se cópias das mesmas peças ao magistrado

designado para a comarca de Itapaci, Dr. Alessandra Manso e Silva.

Por fim, oficie-se ao Corregedor Nacional de Justiça, Ministro

Francisco Falcão, informando sobre o presente desfecho, com o envio de cópia integral

destes autos.

Deixo, por ora, de determinar o arquivamento do feito, no

aguardo de eventuais determinações advindas daquela corregedoria.

Sobreste-se este procedimento por 90 (noventa) dias.

Após, venham-me conclusos.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, 40 de dezembro de 2012.

D

CAE

'. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça
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PROCESSO N°

INTERESSADO

COMARCA

ASSUNTO

: 4128109/2012

: Diretoria de Administração e Operações
: Itapaci
: Solicita Providências
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Parecer n° 276/12 - I. Trata-se de procedimento instaurado pela
Diretoria de Administração e Operações desta Corregedoria Geral da Justiça para
averiguar fatos noticiados no Jornal Correio Braziliense na matéria intitulada "Adoção
falsa legaliza brasileiros na Europa" e nos documentos encaminhados pelo Juiz de
Direito em respondência na Comarca de Itapaci, Dr. Rinaldo Aparecido Barros,
contendo as providências adotadas no caso.

Extrai-se dos autos que o Jornal Correio Braziliense veiculou
notícia, no dia 02 de julho passado, sobre um "esquema" utilizado por adultos que
vivem no exterior para a obtenção da cidadania européia por meio de um serviço
oferecido em Londres e executado por advogados de Goiás que se utilizavam de
processos judiciais de adoção de brasileiros por estrangeiros, principalmente ingleses.

Destaca a referida matéria que cerca de 80% (oitenta por cento)
dos casos ocorreram nas Comarcas de Carmo do Rio Verde e Itapaci, no período de
2011 e2012.

Surpreendido com a notícia publicada, o Juiz de Direito Rinaldo
Aparecido Barros, respondente pela Comarca de Itapaci desde 20 de outubro de 2011,
descobriu que naquela comarca haviam dezenas de processos de adoção falsos, com
sentenças inválidas, mas que de alguma forma serviam para execução do golpe da
adoção. Segundo informações prestadas pelo magistrado, assim que soube do
problema, proferiu decisão declarando a inexistência das sentenças prolatadas,
adiantando que não tinha conhecimento da existência de tais processos e tão pouco
proferiu as referidas sentenças, as quais foram assinadas de maneira fraudulenta,
comunicando as providências adotadas a este Órgão Censor, tis. 14/22, assim
enumerando-as:
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"...a) declarar, de oficio, a inexistência da
sentença prolatada nestes autos, bem assim todas as demais
similares, tendo em vista que não proferidas por este
Magistrado, que sequer tinha conhecimento da existência deste
processo até a data de 02/07/2012, c por ter sido emitida por
Juízo Incompetente, após o necessário desarquivamento dos
processos; b) determinar a imediata expedição de oficio aos
Cartórios de Registro Civil, em todas ações, para anulação dos
atos de registro realizados em razão das sentenças declaradas
inexistentes e para proibir a emissão de certidões de nascimento
ou outras, com as alterações determinadas nas sentenças; c)
determinar a imediata expedição de oficio à Autoridade
Policial, requisitando a instauração de inquérito policial, de
acordo com o disposto no artigo 5", II, e $1", do Código de
Processo Penal, para instrução de futura ação penal, tendo em
vista a utilização indevida e fraudulenta de assinatura digital
deste Magistrado, sem sua autorização e sem seu conhecimento,
por meio de atos ilícitos tipificados nos 296 a 299, 304, 321 e
347 do Código Penal, no mínimo, além de burlar o sistema de
migração brasileiro e europeu, com caráter de crimes
transnacionais, inclusive com suspeita de tráfico de pessoas; d)
determinar a extração de cópias dos autos e da lista completa
dos processos fraudulentos, para remessa à Autoridade Policial;
e) determinar a expedição de oficio à Polícia Federal, dirigido
ao Delegado e Chefe da Interpol no Brasil, Dr. LUIZEDUARDO
NAVAJAS, solicitando a investigação da Polícia Federal e da
Interpol, tendo em vista o caráter transnacional das fraudes
perpetradas contra este Juízo de Itapaci, Goiás, com indícios de
tráfico internacional de pessoas, e comunicação às Autoridades
Policiais Européias; f) determinar a expedição de oficio ao
ITAMARATY e ao MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, por meio da
Secretaria Nacional de Justiça, para que tomem conhecimento
dos fatos e comuniquem com as Autoridades Européias,
principalmente, de Portugal, Espanha, Itália e Reino Unido,
para adoção de medidas urgentes no sentido de impedir as
fraudes; g) DETERMINAR a expedição de oficio às Embaixadas
de Portugal, Espanha, Itália e Reino Unido, com cópia da lista
de processos de adoção fraudulenta, para adoção das medidas
que entenderem cabíveis; h) determinar a expedição de oficio à
Procuradora do Ministério Público Dra. LA URA MARIA

FERREIRA BUENO, ao Coordenador do Centro de Apoio
Operacional Criminal Dr. BERNARDO BOCLIN BORGES e ao
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Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
(GAECO), bem como cientifique-se o representante do
Ministério Público, com atuação nesta Comarca de Itapaci, Dr.
MARCOS ALBERTO RIOS, para acompanhamento dos
inquéritos policiais e conseqüente oferecimento de denúncia, nos
moldes do artigo 40 do Código de Processo Penal; i) determinar
a expedição de oficio à Corregedoria-Geral da Justiça,
informando a CORREGEDORA-GERAL a respeito dos fatos,
que deverão ser noticiados, também, ao Dr CARLOS MAGNO
ROCHA DA SILVA, 1" Juiz Auxiliar, com cópia desta decisão,
para, inclusive, alertar os Magistrados de Goiás, que podem ter
sido induzidos a erro em casos semelhantes, com a comunicação
à CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA, para que as
demais Corregedorias em todo o País sejam alertadas, a fim de
cientificar os demais Magistrados Brasileiros, no sentido de se
evitar a reincidência nas fraudes; j) proibir a distribuição de
processos dessa natureza nesta Comarca, sem o conhecimento
prévio e autorização expressa deste Magistrado, sob pena de
desobediência, a fim de evitar novas fraudes; k) determinar a
expedição de oficio à ORDEMDOS ADVOGADOSDO BRASIL,
SEÇÃO GOIÁS, para os fins do artigo 34 e seguintes da Lei
8.906/94, com informações a este Juízo sobre as providências
adotadas; l) proibir o uso de assinatura digital deste
Magistrado, por qualquer pessoa do Gabinete e/ou outros
servidores ou pessoas que eventualmente tenham tido acesso ao
arquivo, sob as penas da Lei; "

Pelo Despacho n° 2496/2012, fls. 23, a Desembargadora
Corregedora-Geral, determina a expedição de Ofício-Circular a todos os magistrados
do Estado, com competência na área de família e sucessões, açulando-os atenção
especial aos feitos relativos à adoção internacional de adultos. Na ocasião, determinou-
se, ainda, a realização de correição extraordinária na Comarca de Itapaci.

Às fls. 24, colige-se aos autos expediente subscrito pelo Juiz de
Direito da Ia Vara de Ceres, Dr. Lázaro Alves Martins Júnior, informando que todos os
processo envolvendo a adoção internacional de adultos ajuizados nas comarcas de
Ceres e Rialma foram extintos sem julgamento do mérito.

O Juiz de Direito da Comarca de Carmo do Rio Verde, Dr.
Cristian Assis, informa a relação dos processos de adoção relacionados a pessoas
residentes fora do país que tramitam na comarca, fls. 34/37.
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Ciente também dos fatos denunciados pelo Jornal Correi
Brasiliense, a Ministra Eliana Calmon, Corregedora Nacional de Justiça, determina que
esta Casa proceda a apuração dos fatos, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para
conclusão do procedimento, fls. 38.

Novos esclarecimentos prestados pelo Juiz de Direito da Ia Vara
de Ceres, Dr. Lázaro Alves Martins Júnior, às tis. 43, reiterando que todos os processos
que julgou envolvendo a adoção internacional de adultos foram extintos sem
julgamento do mérito.

Designada audiência para instrução do presente procedimento,
tis. 50, foram colhidos depoimentos de servidores da Comarca de Itapaci e do Juiz de
Direito respondente, Dr. Rinaldo Aparecido Barros, fls.52/72.

O magistrado RINALDO APARECIDO BARROS ao ser ouvido
por esse Juiz Auxiliar afirmou que até apublicação da matéria sobre as adoções ilegais
pelo jornal Correio Braziliense desconhecia a existência dos inúmeros processos de
Adoção de adultos protocolizados na Comarca de Itapaci, imputando ao seu então
assessor administrativo Felipe de Freitas Monteiro, que assumiu o cargo de 08 de
fevereiro de 2012, a autoria das fraudes perpetradas, sendo que a primeira decisão
irregular foi exarada dois dias depois.

O principal recurso que possibilitou a ocorrência das fraudes foi
a permissão que o então assistente possuía para utilizar uma assinatura escaneada do
magistrado, autorizada em determinados tipos de atos processuais, por diversos
magistrados que passaram por Itapaci, denominada na comarca, frisa-se
equivocadamente, de"assinatura por meio digital".

Sobre a malfadada assinatura digitalizada, esclareceu o
magistrado RINALDO APARECIDO BARROS que "...sempre assinava os
documentos e enviava via fax, quando não estava na comarca; assim, para facilitar o
trâmite dos casos urgentes, foi determinado, expressamente, que tal assinatura
escaneada seria utilizada com autorização prévia e expressa deste magistrado, após
recebimento por email dos atos processuais reputados urgentes, com a condição de
serem confirmados com outra assinatura àcaneta, na próxima vinda do magistrado à
comarca; nunca houve autorização para assinatura de mandados, cartas precatórias,
alvarás e outros documentos com uso de tal assinatura escaneada; nos despachos e
decisões com uso de tal assinatura era colocada a expressão "assinado digitalmente "
logo após o nome deste magistrado; nunca houve nenhuma autorização aos escrivães
para cumprirem sentenças e mandados com assinaturas escaneadas, sem a
confirmação..."

o
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Destaca o magistrado a atuação fraudulenta do então assessor1-'

administrativo Felipe, afirmando que o mesmo agiu sem o seu consentimento, com o
claro objetivo de praticar tais atos, senão vejamos:

"...nunca houve nenhuma ordem para que o ex-servidor Felipe
usasse a assinatura e o nome deste magistrado e se ela agia
como "chefe" do gabinete foi por sua exclusiva vontade, pois
jamais recebeu tal atribuição e nunca repassou tal determinação
aos demais membros do gabinete e/ou para os demais servidores
e escrivães; este magistrado suspeita que o ex-assessor tenha

~. vindo para esta comarca com a clara intenção de praticar tais
atos fraudulentos, pois, segundo consta da investigação até o
momento, é amigo de infância de um tal "Igor", que é filho do
advogado "Paulo ", que assinou todas as adoções; além disso,
quase todos os casos levantados pelo Dr. Cristian, Juiz de
Carmo do Rio Verde, que foram indeferidos por ele, foram
novamente ajuizados e deferidos em Itapaci; quando este
magistrado tomou conhecimento dos fatos, todos os processos
de adoção já estavam arquivados; nos demais casos, em que
foram deferidas tutelas antecipadas para que os devedores
ficassem com os veículos, na sua maioria, foram preparados
pelo estagiário Luiz Antônio, por ordem de Felipe e sem
conhecimento deste magistrado... "

O magistrado RINALDO APARECIDO BARROS reafirma a
adoção de diversas providências visando a regularização da situação, noticiando que
"...todas as medidas para contenção dos possíveis danos já foram adotadas, tendo
sido expedidos mandados a todos os cartórios para anulação dos atos decorrentes dos
atos fraudulentos; todas as autoridades nacionais e estrangeiras, mencionadas na
decisão que declarou a inexistência dassentenças e das decisões, igualmente, já foram
alertadas; o advogado que assinou as petições iniciais teve sua prisão preventiva
decretada ejá está preso; o ex-assessor também teve sua prisão decretada, mas está
foragido; este magistrado ficou sabendo nesta data que um brasileiro que faria parte
do esquema foi preso pela polícia de Londres, Inglaterra, após a comunicação da
decisão que anulou as sentenças... "

Vários servidores da Comarca de Itapaci foram ouvidos por este
Juiz Auxiliar na ocasião da visita correicional realizada por esta Casa, sendo que todos
foram uníssonos ao afirmarem que não desconfiavam das fraudes perpetradas na
Comarca, contentando-se com as explicações explanadas pelo então servidor Felipe
sobre a questão.
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"...Que Felipe costumava avisar o depoente que iriam
ser protocolizados os pedidos de adoção e que assim
fossem autuados eram para levar até a sala da
assessoria para ele. Que os pedidos de adoção eram
sempre do mesmo advogado. Que quando o advogado
Paulo começou a protocolar as ações o depoente
chegou a falar com ele levantando dúvidas em razão
de ter percebido que nenhum dos adotandos residiam
em Itapaci. Que o advogado explicou que, de acordo
com a nova legislação, quando o adotando morasse
no exterior ele podia optar por ajuizar a ação de
adoção cm qualquer unidade da Federação. Que certa
vez o depoente também ouviu Osimar, o escrivão,
indagar a Felipe se naqueles casos de adoção não
haveria de se ouvir o representante do Ministério
Público c Felipe respondeu que como se tratava de
adotando maior e capaz não havia necessidade de
ouvir o MP. Que nas conversas que teve com o
escrivão sobre o grande número de ações de adoção
protocoladas na Comarca, os dois por desconhecerem
a legislação ficaram satisfeito com as explicações de
Felipe e do advogado Paulo, principalmente
considerando que Felipe era formado em Direito e
como assessor era a pessoa de confiança do juiz da
Comarca. (Carlos Roberto Alves da Cunha. Escrevente
Judiciário da Comarca de Itapaci.)

"...Que certo dia, Ludimila Abreu chamou a depoente
para dizia que tinha dúvidas em relação a um
processo de adoção de adulto. Que neste caso o
adulto morava em Itapaci. Que o adotando era o
Rubens e o adotante era o Sebastião. Que a depoente
entendia que o MP deveria ser ouvido, mas quando
foi colher a opinião do assessor Felipe, este lhe falou
que não havia necessidade, pois eram maiores e
adiantou também que já tinha feito algumas sentenças
na comarca de Rialma e outras cm Itapaci envolvendo
adultos e, por isso, poderia deixar o processo com ele
que faria o ato. Que depois disso não viu mais nada
relativo a adoção de adultos, muito menos de
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estrangeiros. ...Que Felipe não comentou com a
depoente que estava fazendo sentenças de adoção com
"assinatura digital". Que depois da descoberta da
fraude perpetrada por Felipe a depoente conversou
com os demais servidores da comarca e todos
disseram que imaginavam que o Dr. Rinaldo sabia da
existência das ações e das sentenças de adoção, mas,
de fato, todos sabem agora que o Dr. Rinaldo
desconhecia totalmente os procedimentos ilegais de
Felipe... "(Divina Neris dos Santos. Escrevente
Judiciária.)

"...Que a depoente reparou que tratava de pedidos de
adoção internacional e de pessoas que não residiam
na comarca. Que levou o fato ao conhecimento do
Protocolo, através do servidor Ubajara, e depois ao
conhecimento do escrivão Osimar. Que sugeriu a
Osimar que o mesmo certificasse o fato em cada um
dos autos, de forma a chamar a atenção do juiz, uma
vez que as partes não residiam na comarca e as ações
não tinham que ser ajuizadas em Itapaci. Que embora
não tenha feito a certidão nos autos, Osimar falou
com Felipe, mas, pelo que sabe, Felipe convenceu
Osimar da regularidade do procedimento assim como
fez com a depoente. Que Ubajara, chefe do Protocolo,
também falou com Felipe e, pelo que soube a
depoente, houve um pequeno desentendimento entre os
dois, a ponto de Felipe dizer para Ubajara não se
intrometer nos assuntos dele.... ". (Viviane de Oliveira
Penna. Escrevente Judiciária e Secretária do Juizado

da Comarca de Itapaci.)

"...Que no começo os advogados Paulo e seu filho
Igor protocolaram no Fórum 7 (sete) petições de
adoção. Que na época questionou junto a Felipe o
fato dos adotandos residirem no exterior e o fato de
não ter se ouvido o MP, sendo que Felipe respondeu
que havia lei autorizando o procedimento tal como
estava ocorrendo. Que como na sua escrivania tudo é
cumprido rapidamente, o depoente se satisfez com a
explicação do assessor, mesmo porque "ele era o
homem do juiz". O depoente entendeu que não havia
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mensagem ou arquivo não foi alterado e (b) que foi assinado pela entidade oupesi
que possui a chave criptográfica (chave privada) utilizada na assinatura. O
Certificado digital é um documento digital, que comprova que uma chave privada
pertence a determinada pessoa. Numa assinatura digital utiliza-se o certificado digital
e a chave privada correspondente. O certificado digital é um documento eletrônico
assinado digitalmente, contendo a identificação de uma pessoa, sua chave pública
(utilizada na verificação da validade da assinatura ) e assinado digitalmente por uma
Autoridade Ceríificadora. A tecnologia de assinatura digital é baseada num
par de chaves criptográficas: a primeira, chamada pública, distribuída
livremente dentro do certificado, para permitir a validação das assinaturas; a
segunda, chamada privada, é guardada pelo seuproprietário também chamado titular
do certificado, é a quese utiliza para assinaros documentos. "

Os servidores de Itapaci, de modo unânime,
acreditavam que o procedimento de escanear a assinatura do juiz e
lançá-la nos atos judiciais, utilizado pelo gabinete do magistrado
Rinaldo Aparecido Barros, era o mesmo procedimento seguido nos
procedimentos assinados digitalmente, possuindo a mesma credibilidade
destes e, por esse motivo, não contestavam o método e cumpriam todos
os atos sem levar eventuais dúvidas ao juiz ou mesmo preocuparem com
eventual responsabilidade funcional.

Vejamos alguns depoimentos colhidos:

"...Que nunca chegaram a comentar o assunto com o
Dr. Rinaldo, isso porque achavam que o juiz tinha
conhecimento das ações e foram envolvidos pelas
explicações de Felipe. Da mesma forma não
questionaram o fato das assinaturas do juiz nas
sentenças de adoção serem apenas cópias
reprográficas, isso porque sabiam que o Juiz tinha
autorizado a sua assessoria que, no caso de urgência,
podiam lançar a cópia de sua assinatura em suas
decisões, desde que isso fosse lhe comunicado. Assim,
como havia essa praxe, o cartório não questionava e
simplesmente cumpria..Que o depoente nunca ouviu
explicação do juiz no sentido de que sua assessoria
poderia remeter decisões usando sua assinatura
copiada, mas foi informado pelo escrivão dessa
prática. Que a escrivania que remetia os processos
para o arquivo, assim que o mandado de
cancelamento e de inscrição era entregue a parte.
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Que já tinha visto ações revisionais, de alimentósffy
cujas decisões eram assinadas por cópia. Que todos
os processos eram arquivados sem o Dr. Rinaldo
ratificar a assinatura posteriormente. Que entendiam
que o procedimento estavam correto... " (Carlos
Roberto Alves da Cunha. Escrevente Judiciário da

Comarca de Itapaci.)

"...Que apesar de nunca ter ouvido do juiz Rinaldo
autorização verbal ou escrita para que aceitasse
assinaturas copiadas nos atos judiciais, como
sentenças, o depoente tinha ouvido do próprio Felipe,
Ludimila e Divina que o juiz teria autorizada tal
procedimento. Que nessas conversas não ficou claro
se a autorização valia para todos os procedimentos
ou só para os casos urgentes e, por isso, o critério
ficou "solto". Que nas sentenças de adoção as^
assinaturas do magistrado eram digitais. Que no
entendimento do depoente "a assinatura digital" é
cópia da assinatura do juiz e só é lançada no
documento após digitação de senha por parte do
magistrado. Que ouviu a antiga secretária Ludimila
afirmar que cm determinado evento estava esperando
a senha do juiz. Que por isso acreditava que a cópia
da assinatura do juiz no documento significava que
ele a tinha autorizado através de senha. Que
explicado ao depoente como ocorre a assinatura
digital o mesmo afirmou que nunca soube de tal
informação... " (Osimar Melo de Holanda. Escrivão da
Vara de Família da Comarca de Itapaci. )

Registra-se ainda que os servidores foram unânimes
em enaltecer a postura correta, ética e comprometida do magistrado
RINALDO APARECIDO BARROS, afirmando que depois do golpe
aplicado o juiz proibiu a utilização de assinaturas escaneadas.

Observa-se que a orientação para a utilização da
chamada "assinatura digitar' nos atos processuais da comarca de Itapaci
foi utilizado objetivando maior celeridade aos feitos em trâmite, bem
como para atender a pedidos de urgência, principalmente quando o juiz
não estava na comarca.
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O Juiz de Direito RINALDO APARECIDO BARROU/
foi designado para responder pela Comarca de Itapaci, sendo, por isso,
substituto automático da Comarca de Rubiataba, além de ser titular do
Juizado Especial de Jaraguá e substituo automático da Comarca de
Uruana.

Assim, conforme explicação exarada pelo nobre
magistrado, "para facilitar o trâmite dos casos urgentes, foi
determinado, expressamente, que tal assinatura escaneada seria
utilizada com AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA deste Magistrado,
após recebimento por cmail dos atos processuais reputados urgentes,
com a condição de serem confirmados com outra assinatura à caneta,
na próxima vinda do Magistrado à Comarca ".

Os servidores que auxiliam no gabinete do magistrado
elucidaram que a orientação do Juiz de Direito RINALDO APARECIDO
BARROS quanto a utilização do procedimento de "assinatura digital"
era restrito a despachos e decisões, não autorizando o uso em sentenças
nem documentos, senão vejamos:

"...Que a depoente ultimamente estava trabalhando
apenas na área criminal e nesta área o Dr. Rinaldo
recomendou que nos casos de homologação de
flagrante e deferimento e indeferimento de liberdade
provisória, com parecer do MP, que a depoente
pudesse fazer a decisão nos termos do parecer
ministerial, entrar em contato com o juiz e lhe enviar
cópia da decisão por email e depois de sua
autorização poderia lançar na decisão sua assinatura
"digitalmente". Que este procedimento consistia cm
copiar assinatura do juiz que estava no computador e
colá-la no ato judicial, com a recomendação que se
escrevesse abaixo a seguinte expressão: "assinado
digitalmente". Que posteriormente a depoente,
seguindo orientação do juiz, recomendava a escrivã
que repassasse os autos ao magistrado para
ratificação. Que para a depoente não houve
autorização para usar o mesmo procedimento em
casos de sentença. Que também houve orientação do
Dr. Rinaldo para que não utilizasse a "assinatura
digital" nos casos de alvará, mandado de penhora,
baixa de penhora, busca e apreensão etc..." (Divina
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Terminada a instrução, o escrivão da Ia Vara da
Comarca de Itapaci procedeu a entrega dos ofícios expedidos nos processos
que foram detectadas irregularidades nas sentenças e/ou decisões, declarando
inexistente o ato, por ordem do Juiz de Direito Rinaldo Aparecido Barros, os quais
foram juntados às fls. 73/497 do presente procedimento.

O relatório elaborado pela Assessoria Correição desta Casa
referente à Correição Geral Extraordinária realizada na Comarca de Itapaci em meados
de julho, coligido aos autos às tis. 498/507, aponta as irregularidades encontradas na
comarca, destacando-se minuciosamente os processos fraudados por meio de assinatura
escaneada do juiz.

De acordo com o referido relatório "nos casos em que houve
fraude comprovada (processos envolvendo adoção), conforme noticiado por diversos
servidores, o advogado Paulo Alves Ferreira da Silva protocolava as petições e
documentos visando adoção de maiores e, por meio de advocacia administrativa, o ex-
servidor Felipe de Freitas Monteiro fazia todo o acompanhamento dos processos, do
protocolo ao arquivamento. Exarava, inclusive, sentenças fraudulentas, utilizando-se
da assinatura digitalizada do Dr. Rinaldo Aparecido Barros. "

Narram os diligentes Assessores Correicionais desta Casa que
"as decisões 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 documentação ao correio eletrônico
de um dos dois. Após a confirmação, o advogado providenciava o início do processo.
Importante dizer que Igor Santos Ferreira da Silva é amigo de infância do ex-servidor
Felipe, conforme informado por um dos servidores do Fórum. ... Nas decisões
comprovadamente fraudadas, o ex-servidor analisava o processo, redigia e imprimia
as decisões sem supervisão e conhecimento do juiz competente. Ao final, colocava a
assinatura escaneada do magistrado, registrava a decisão no Sistema de Primeiro
Grau (SPG) e no Sistema de Decisões Monocráticas (SDM) e devolvia os autos ao
cartório. "

O relatório correicional traz importante esclarecimento sobre a
utilização das assinaturas escaneadas na Comarca de Itapaci, senão vejamos:

"...importante dizer que um dos artifícios usados pelo ex-
servidor para fraudar sentenças era a utilização de assinaturas
escaneadas, autorizada em determinados tipos de atos
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processuais, por diversos magistrados quepassaram por Itapaci.
Segundo informado pelo Dr. Rinaldo, essa medida foi adotada
por ele desde, aproximadamente, novembro de 2011, por
sugestão do servidor João Paulo Gomes dos Santos, assistente
do Dr. Andrey, juiz anterior na comarca, que também era adepto
da prática. O método era utilizado para dar maior celeridade
aos feitos cm trâmite e para atender a pedidos de urgência,
principalmente quando o juiz respondia também por outros
varas, em outras comarcas.

O Dr. Rinaldo informou, ainda, que logo que comparecia à
comarca, cuidava de ratificar todas as assinaturas digitais
utilizadas, assinando, depróprio punho, ao lado da escaneada.

Aprática de subscrição de atos por assinatura escaneada é tão
recorrente na comarca que até mesmo o membro do Ministério
Público, Dr. Vinícius Marcai Vieira, utilizou-sedesse método cm
alguns processos analisados.

Por meio de uma busca realizada nos processos ativos e
arquivados da comarca, dentre os que foram autuados e
tramitaram no período em que ex-servidor Felipe de Freitas
Monteiro esteve em atividade, foram localizados 74 (setenta e
quatro) feitos com atos irregulares relativos a adoção...todos
eles pertencentes à escrivania de Família, Sucessões e 1" Cível.

Nas outras escrivanias não foram localizados processos com
atos fraudulentos. Entretanto, foram localizados diversos
processos com subscrição de atos processuais por assinatura
escaneada. seja pertencentes ao Dr. Rinaldo Aparacido Barros,
seia ao Dr. Andrev Máximo Formisa. iuiz responsável pela
comarca anteriormente, ou ao Dr. Alex Alves Lessa e à Dra.
Mônice de Souza Balian Zaccariotti, que também autuaram
temporariamente em Itapaci.

Há suspeita, ainda, de casos de fraude envolvendo decisões
proferidas em ações revisionais. concessão de aposentadoria e
liberação de veículo em ação de busca c apreensão, todas elas
por conterem uso de assinatura escaneada. Ademais, em algumas
delas, há fuga ao entendimento consolidado pelo magistrado e
adotado em casos similares... ".

Rua 10, 150, 11Q Andar - Setor Oeste. Goiânia - GO - CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632 - Fax
(62)216-2677 - corregsec@tjgo.jus.br



rv^r^ „ .^.^...^.^ CORREGEDORIA
PCDER JUDOARD ^^
Cbnegdíxia-GEral ua Justiça ns. Sü-í^
Gcbreie do P Juiz Afiliar da 03J h

*tè
Acompanham o referido relatório coiTeicional os documentos de fls. 508/686.

A Secretária Executiva desta Corregedoria certifica a remessa
dos documentos que integram o presente procedimento ao Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de Goiás, fls. 687.

Às fls. 688, colige-se aos autos expediente subscrito pelo Juiz de
Direito da Comarca de Carmo do Rio Verde. Dr. Cristian Assis, no qual informa a
relação dos processos de adoção relacionados a pessoas residentes fora do país que
tramitam na comarca, com cópia das sentenças proferidas, fls. 693/791.

Após, vários expedientes foram coligidos aos autos referentes
aos ofícios expedidos nos processos que foram detectadas irregularidades nas sentenças
e/ou decisões, declarando inexistente o ato, por ordem do Juiz de Direito Rinaldo
Aparecido Barros, fls. 795 e seguintes.

Pelo relatado, nota-se que a ausência de juiz titular na comarca
de Itapaci, foi um dos fatores que possibilitou a existência de um ambiente propício
para a ocorrência da fraude já mencionada.

É claro que a presença ocasional do juiz RINALDO na comarca,
na condição de respondente, não foi suficiente para evitar o ocorrido, mesmo porque o
magistrado além da comarca de Jaraguá onde é titular, também respondia por várias
outras unidades.

O uso do expediente denominado pelos servidores como
"assinatura digital", que, segundo o magistrado RINALDO , deveria ser usada apenas
"com sua autorização prévia e expressa" (fls. 68), embora se reconheça que facilitava
o cumprimento de atos urgentes quando o juiz respondente não estivesse em Itapaci.
não era algo regulamentado pela Corregedoria e, além do mais, como visto, fugiu do
controle estabelecido pelo próprio magistrado quando passou a ser usado por alguns
servidores, sem o conhecimento do juiz, quase que indistintamente, propulsionado por
pessoas inescrupulosas de um lado e, de outro, por funcionários despreparados ou com
pouca informação sobre os limites de uso do mecanismo, gerando um ambiente
propício para a ocorrência da relatada fraude.

Não restam dúvidas de que a facilidade encontrada para a
aplicação da fraude em Itapaci. expôs o Poder Judiciário Goiano à curiosidade e
desconfiança do todo o país e, embora as medidas tomadas de plano pelo juiz
RINALDO. assim que soube do ocorrido, tenham sido eficientes para diminuir os
dados e prender os responsáveis, não se pode olvidar da necessidade de se apurar
possíveis responsabilidades de servidores daquela comarca, como o Escrivão Osimar
Melo de Holanda que mesmo observando o grande número de sentenças que
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chegavam à sua escrivania quase todos os dias, foi facilmente ludibriado pelo assesso
FELIPE e passou a aceitar as sentenças com "assinaturas digitais", e ainda passou a
assinar mandados de cancelamento de registro e inscrição de adoção, sem nada levar ao
conhecimento do magistrado, mesmo sabendo que na maioria das vezes em que recebia
as sentenças, o juiz sequer estava na comarca, eis que era apenas o respondente.

Outro fato que demonstra, ao meu ver, falta de diligência e zelo
do escrivão era que na maior parte das vezes, as sentenças eram lançadas, registradas
no sistema e arquivadas quase que no mesmo dia do ajuizamento da ação, e nem isso
lhe chamou a atenção, demonstrando o clima de afrouxamento em relação às regras
mínimas de segurança por parte do referido servidor.

Emblemático é o depoimento do escrivão:

" Que apesar de nunca ter ouvido do juiz Rinaldo autorização
verbal ou escrita para que aceitasse assinaturas copiadas nos
atos judiciais, como sentenças, o depoente tinha ouvido do
próprio Felipe, Ludimila e Divina que o juiz teria autorizado tal
procedimento. Que nessas conversas não ficou claro se a
autorização valia para todos os procedimentos ou só para os
casos urgentes e, por isso, o critério filou "solto "...que na época
questionou junto a Felipe o fato dos adotandos residirem no
exterior e of ato de não ter se ouvido o MP, sendo que Felipe
respondeu que havia Lei autorizando o procedimento tal como
estava ocorrendo....o depoente satisfez com a explicação, mesmo
porque "Ele (Felipe) era o homem dojuiz".

Neste contexto, entendo necessário , que o Diretor do Foro da
comarca de Itapaci. se ainda não o fez, seja orientado a abrir procedimento
administrativo para investigar a conduta do escrivão, comunicando o resultado a esta
Corregedoria.

Na mesma oportunidade, sugiro ainda que se notifique o Juiz
RINALDO para que. no prazo de 20 dias, informe a esta corregedoria se foram
confirmadas fraudes também em processos de outra natureza, como aqueles que
constam do relatório elaborado pela inspetoria quando da visita correcional, onde se
chamou a atenção para "suspeita...de casos de fraude envolvendo decisão proferidas
em ações revisionais, concessão de aposentadoria e liberação de veículo em ação de
busca e apreensão, todas elas por conterem uso de assinatura escaneada.

Sugiro ainda, salvo melhor juízo, que se oficie ao Senhor
Presidente do Tribunal de Justiça, solicitando esforços necessários no sentido de lotar
juiz titular na comarca de Itapaci, se isso ainda não ocorreu.
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No mais, Senhora Desembargadora, inclino-me a entender como
necessário uma recomendação a todos os magistrados no sentido de que a assinatura de
atos judiciais, quando não se trate de processo eletrônico, seja feito de próprio punho,
conforme já preconiza a Consolidação dos Ator Normativos - CAN - em seu artigo 75
e no seu Parágrafo Único que reza:

"Art. 75 - O Magistrado, ao proferir despacho ou decisões, os
faça com escrita legível ou, preferencialmente, à máquina,
indicando, por extenso, o seu nome, apondo ao final sua
assinatura ".

Enfim, é de se registrar que segundo informações do Delegado de
Polícia da Comarca de Ceres. ALEXANDRE ALVIN LIMA, o Inquérito Policial
aberto para investigar o caso conhecido como "adoções internacionais", está na sua
fase final, sendo que um dos advogados envolvidos encontra-se em prisão domiciliar,
faltando apenas a oitiva de uma das pessoas supostamente envolvidas, cujo nome é
IGOR, filho do principal suspeito de operar a fraude.

Posto isto, considerando os fatos noticiados, era o que tinha a
relatar, nos termos do que dispõe a Resolução n° 135/2011 do Conselho Nacional de
Justiça e Regimento Interno desta casa.

Por tais apontamentos, submeto à Vossa Excelência o presente
relatório, com as sugestões acima delineadas, bem como informações capazes de
fornecerem elementos sobre a avaliação da postura do Juiz Rinaldo Aparecido Barros,
durante todo o evento, principalmente no que tange às medidas tomadas logo depois
que soube das fraudes e que foram eficientes para que o problema não ganhasse
proporções ainda mais graves.

Goiânia, 10 de setembro de 2012

Rb 10, 150, W Axfcr - Sefcr Ceie, Gára - GO - CFP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632 - Fax (62)216-2677 -
caiap32Stip.jjs.fcr

•



RECEBIMENTO

•o* ±^<i\zs do mês na__jM.dô (^Jt
•ecoDi esta* autos e |fcvro o preseat» termo.

_ fe .



iü
corregedoria poder judiciário
qeral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
doesí. ás Gabinete do l^ Juiz Auxiliar da CGJ fé,

•

risco porque se tratava de pessoas maiores e capazes
e, neste contexto, não via problemas para questionar
a sentença. Que por não desconfiar que se tratava de
um golpe o depoente não teve a preocupação de falar
com o Dr. Rinaldo sobre o grande número de adoção
protocoladas em Itapaci. Por outro lado, o advogado
Paulo contava para o depoente que ele também tinha
ajuizado demandas semelhantes nas comarcas de
Ceres, Carmo do Rio Verde e outras. Que não sabia
que lei veda a adoção de maiores por procuração.
Que conhecia muito pouco o advogado Paulo.... Que
as sentenças de adoção só eram feitas por Felipe.
Que as sentenças eram cópias de um modelo padrão
onde só se trocava os nomes das partes. Que por
acreditar na veracidade do ato judicial, ou seja a
sentença, o depoente não titubeou em assinar os
mandados cumprindo o comando da sentença, mesmo ,
que esta, como de costume, tivesse assinatura copiada
do magistrado. Pelo que se lembra os procedimentos
tramitavam sob o palio da justiça gratuita. Que nunca
soube se Felipe estava pegando dinheiro para
ludibriar o juízo. Que muitas vezes os processos de
adoção eram sentenciados e arquivados no mesmo
dia, porque constava de determinação do próprio ato
judicial e o advogado interessado ficava esperando a
expedição dos mandados no balcão. Que reafirma que
o grande número de adoções de adulto não lhe
chamara a atenção porque acreditava que por se
tratar de pessoas maiores c capazes não havia
qualquer problema... " (Osimar Melo de Holanda.
Escrivão da Vara de Família da Comarca de Itapaci.)

De igual modo, os depoimentos colhidos apontam por
uma ignorância espantosa por parte dos servidores da Comarca de
Itapaci referente ao procedimento de assinatura digital.

De acordo com as explicações constantes da página
eletrônica da Justiça Federal "a assinatura digital é uma tecnologia que
permite dar garantia de integridade e autenticidade a arquivos
eletrônicos. É um conjunto de operações criptográficas aplicadas a um
determinado arquivo, tendo como resultado o que se convencionou
chamar de assinatura digital. Aassinatura digital permite comprovar: (a) que a
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