
corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

Ofício Circular n° )JT\ /2014-SEC

Expediente n° 4966023/2014

PODER JUDICIÁRIO
('orregedoria-Geral da Justiça
Secretaria Executiva

iânia, $P\ de/Wi/vOGoi

Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

de 2014.

Assunto: O Corregedor-Geral da Justiça da Paraíba solicita comunicar às serventias

extrajudiciais o teor do Ofício 362/2014, do Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública da

Comarca de Campina Grande/PB, o qual informa que foi decretada a indisponibilidade dos

bens dos impetrados Veneziano Vital do Rego Segundo Neto e Vanderlei Medeiros de Oliveira

Senhor(a) Juiz (a),

Encaminho a Vossa Excelência cópia integral do expediente supramencionado,

para conhecimento próprio e das serventias extrajudiciais submetidas a sua disciplina.

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

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

ofcirll3/RC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRA^COíERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GO - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec(a)tjgo. jus.br
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3/6/2014

Zimbra

Formalize-se carne expediente.

Goiânia,jáV^)2014.

Re: Ofício GDC Circular n° 002/2014 d Desa. NELMA BR^iflg^ftBHRA PERILO
Paraíba CorregedonpGpral da Justiça

De : Corregedoria TJPB <corregedoria@tjpb.jus.br>

Assunto : Re: Ofício GDC Circular n° 002/2014 da
Corregedoria Geral da Justiça da Paraíba

Para : Corregedoria da Bahia Capital
<corregedoria@tj.ba.gov.br>, Corregedoria da
Bahia Corregedor
<corregedoria_magistrado@tj.ba.gov.br>,
Corregedoria da Bahia Interior
<mlempek@tj.ba.gov.br>, Corregedoria da Paraíba
chefia <anaemiliaq@yahoo.com.br>, Corregedoria
de Alagoas <klistenes@tjal.jus.br>, Corregedoria
de Alagoas Chefia <chefia_cgj@tjal.jus.br>,
Corregedoria de Goiás <correggab@tjgo.jus.br>,
Corregedoria de Goiás chefia
<jordanaaraujo@tjgo.jus.br>, Corregedoria de
Rondônia Gabinete <gabcorregedoria@tjro.jus.br>,
Corregedoria de Roraima Gabinete
<corregedoria@tjrr.jus.br>, Corregedoria de Santa
Catarina Gabinete <fsl0457@tjsc.jus.br>,
Corregedoria de Santa Catarina Chefia
<michelemk@tjsc.jus.br>, Corregedoria de São
Paulo Gabinete <gab3@tj.sp.gov.br>, Corregedoria
de Sergipe Gabinete <correg@tjse.jus.br>,
Corregedoria de Tocantins Gabinete
<corregedoria@tjto.jus.br>, Corregedoria do Acre
<coger@tjac.jus.br>, Corregedoria do Amapá
<corregedoria@tjap.jus.br>, Corregedoria do
Amapá Chefia <te!ma.parente@tjap.jus.br>,
Corregedoria do Amazonas
<corregedoria@tjam.jus.br>, Corregedoria do
Amazonas Corregedora
<gab.socorro.guedes@tjam.jus.br>, Corregedoria
do Ceará <corregedoria@tjce.jus.br>, Corregedoria
do Distrito Federal Brasília

<melba.bocayuva@tjdft.jus.br>, Corregedoria do
Distrito Federal Brasília

<corregedoria@tjdft.jus.br>, Corregedoria do
Espirito Santo chefia <mmcabral@tjes.jus.br>,
Corregedoria do Espirito Santo Corregedor
<corregedor@tjes.]us.br>, Corregedoria do
Maranhão chefia <chefegab_cgj@tjma.jus.br>,
Corregedoria do Maranhão gabinete
<gabcorreg_cgj@tjma.jus.br>, Corregedoria do
Mato Grosso Chefia

<gab.marciovidal@tj.mt.gov.br>, Corregedoria do
https://v^bmail.tjgo.jus.br/zimbra/h/printmessage?id=6162&tz=America/Sao_Paulo&>dm=1
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31612014 Zimbra

Mato Grosso do Sul Chefia

<anamaria.coelho@tjms.jus.br>, Corregedoria do
Mato Grosso do Sul gabinete
<corregedoria@tjms.jus.br>, Corregedoria do Mato
Grosso gabinete <corregedoria@tj.mt.gov.br>,
Corregedoria do Pará Capital
<corregedoria.capital@tjpa.jus.br>, Corregedoria
do Pará Interior <jeovana.miranda@tjpa.jus.br>,
Corregedoria do Paraná Chefia <lesp@tjpr.jus.br>,
Corregedoria do Paraná Gabinete
<gnoe@tjpr.jus.br>, Corregedoria do Pernambuco
Assessor <misael.arantes@tjpe.jus.br>,
Corregedoria do Pernambuco chefia
<gerlandia.bezerra@tjpe.jus.br>, Corregedoria do
Pernambuco Gabinete <corregedoria@tjpe.jus.br>,
Corregedoria do Piauí Gabinete
<corregedoria@tjpi.jus.br>, Corregedoria do Piauí
Gabinete <cgj@tjpi.jus.br>, Corregedoria do Rio
de Janeiro Chefia <geraldoag@tjrj.jus.br>,
Corregedoria do Rio de Janeiro Gabinete
<corregedoria@tjrj.jus.br>, Corregedoria do Rio
Grande do Norte chefia

<pablomorais@tjmjus.br>, Corregedoria do Rio
Grande do Norte Gabinete

<corregedoria@tjrn.jus.br>, Corregedoria do Rio
Grande do Sul Chefia <rejaneh@tj.rs.gov.br>,
Corregedoria do Amapá <rita.silva@tjap.jus.br>,
Corregedoria do Ceará <801125@tjce.jus.br>,
\"rita silva
<"rita.silva@tjap.jus.br"@mail.tjmg.jus.br>,
Corregedoria do Ceará"corregedoria
<andressareboucas@hotmail.com>

Senhor Corregedor Geral,

De ordem do Excelentíssimo Corregedor Geral da Justiça da Paraiba,
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, encaminho o Oficio GDC
Circular n° 002/2014, para os devidos fins, do Oficio n° 362/2014
e anexos, oriundos do Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda

Pública da Comarca de Campina Grande-PB.

Att.

Diretoria da Corregedoria Geral da Justiça da Paraiba

Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus do TJPB e
acredita-se estar livre de perigo.

https://webmail.tjgo.jus.br/zimbra/h/printmessage?id=6162&tz=America/Saq_Pau!o&)án—1 212



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAPARAÍBA
Corregedoria Geral da Justiça

Gabinete do corregedor GERAL DA JUSTIÇA

Ofício/ Circular/GDC/n9 0002/2014
Processo n» 2014.0467-2

IM

Excelentíssimo Senhor

Corregedor-Geral da Justiça

João Pessoa, 29 de maio de 2014

Senhor Corregedor,

Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, encaminho, para os

devidos fins, cópia do Ofício nQ 362/2014 e anexos, oriundos do Juiz de Direito da Terceira

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande-PB.

Atenciosamente,

rgador Márcio Murilo da Cunha Ramos

Corregedor-Geral da Justiça
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

ReglttT€«*e« Autue
Conforme
Após,
as com

MALOTE DIGITAL

to da Cunha Ramos
v- Geral ór> Justiça

Tipo de documento: Administrativo

Códigode rastreabilidade: 8152014961581

Nome original do documento: 00170081220138150011.pdf
Data: 21/05/2014 15:47:06

Remetente: Luiz Gonzaga Targino de Moura Filho

3aVara da Fazenda Publica de Campina Grande
TJPB

Oficio 362/2014, Ref. Proc. 0017008-12.2013.815.0011 Município de Campina Grand
e X Veneziano Vital do Rego Segundo Neto e Vanderlei Medeiros de Oliveira - In
disponibilidade de bens

Assunto:
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PODER JUDICIÁRIO. DO ESTADO DA PARAÍBA
COMARCA DEiCAMPlNA GRANDE

TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Víoe Prefeito Antônio daCarvalho Souza; a/n.°, Estação Vdha - Qxx83310-2536

OFÍCIO*? 36^2014. Campina Grande, 21 de Maio de 2014.
Referência:. Informando indlsponibilidade e solicitando darconhecimento

Senhor CorregedorGerai,

Pelo presente, extraído dos autos da Ação Civil Pública,
processo n° 0017008-12.12013.815.0011, que tem como impetrante o MUNICÍPIO DE
CAMPINA GRANDE e impetrado VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO -
CPF n.° 713.463.764-6:8 e VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA - (JPF 414.743.414-
20, informo a Vossa Excelência que foi decretada a indisponibüidade dos bens dos
mipetrados acima citados. Assim, SOLICITO, as necessárias providencias no sentido de dar
wnhecímento a todos os Juizes do Registro PÜbüccyJ Oficiais do Registro Imobiliário do
País.

Atenciosamente,

JuizRuy Jand

ExmO; Sr,
Des. Márcio Murilo-da Cunha Ramos
Corregedor Geral doTribunal deJustiça
Av. Comendador Renato Ribeiro Coutmho,s/n.°
Bairro Altiplano ~ CEP 58046-060
João Pessoa - PB

da Rocha
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DAPARAÍBA
COMARCA.DE CAMPINA GRANDE

TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO nfl 001700a-lZ2013.815.OdlL
DECISÃO: Juiz RuyjanderTeixeira daRocha.

Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - INICIAL QUE APONTA CONDUTAS
TÍPICAS - NECE5SIDAPE DE INVESTIGAÇÃO DOS FATOS
ALEGADOS - POSSIBILIDADE DE PRBJUÍZÓ AO ERÁRIO -
RECEBIMENTO.

Vistos etc.

Q Município de Campina Grande propôs a presente Ação
Civil Publica por Ato de Improbidade Adirú^trativa em face de VENEZIANO
VITAL DO REGO SEGUNDO NETO, ex-Prefeito do Município de Campina
Grande, é VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA, ex-Presidenre do IPSEM,
alegando/^m síntese, quenomarco inicial da novagestão doilnstituto dePrevidência
Social dos Servidores Públicos Municipais de Campina Grande - EBSEM, que teve.
inicio, de em janeiro de 2013, foi identificada, uma série de irregularidades
envolvendo a ausência dos repasses das contribuições peíà Prefeitura Municipal à
Autarquia, áo longo da: gestão municipal passada (2005/2008 e 2009/2012),
ocasionando um gigantesco débito perante o Instituto, conforme comprovados em
relatório apresentado pelo IPSEM.

Aduz que, embora prevista em Lei e contabilizada
atuarialmente, as contribuições patronaisdo PoderExecutivo, devidas:ao Instituto de
Previdência, sofreram soluções de continuidade, havendo necessidade de se levantar
os montantes devidos não repassados e celebrar parcelamentos para seu
adimplemento, o que ocorreu nós anos de 2010, 2011 e 2012, alegando que os
parcelamentos foram realizados: pelo instituto com a gestão municipal anterior da
Prefeitura Municipal, como Se verifica através de vários contratos de confissão e
parcelamento de dívidas. Alega, outrossim, que diante da celebração dos aludidos
contratos/ de confissão e parcelamento de divida e de acordo com as informações

;,r;rpre8,tadaô pelo IPSEM, Q primeiro promovido demonstrou total insensibilidade no
trato com o patrimônio dos servidores públicos, xiescumprindò os referidos
parcelamentos realizados/ bem como deixando de repassar as parcelas descontadas

rm/lmifirti



dos servidores no período de junho a dezembro de 2012, e do 13°, mesmo
efetuado o desconto nos vencimentos dos servidores.

Argumenta, ainda, que o segundo promovido
atuou sem observar o interesse púbficoe visando o benefício da coletividade, e com
proteção ao patrimônio dosservidores públicos, vez quenãoagiuno sentidode ver
repassadas ascontribuições ao IPSEH débito este que atualmente extrapola a soma
de R$ 45.000.000,00, o que fez com que o IPSEM tivesse que desaplicar recursos de
sua reserva de contingência, obtendo evidente prejuízo em razão do deságio, para
fazer frenteàs despesas coma folha debenefícios do mês de setembrode 2012.

Sustenta que a situação foi levada ao conhecimento da
Auditoria do Tribunal de Contas do Estado, processo TC 13321/2, natureza de
Inspeção Especial de Gestão de Pessoal, que, emúltima análise, entendeu terhavido

0* empréstimo indireto de recursos da previdência aos corres municipais, ante a
inadimplência no repasse das contribuições e aprovação da retirada das reservas
para satisfazer as obrigações para com os segurados beneficiários do IPSEH o que
fez com que a nova gestão, de forma a assegurar acontinuidade da prestação dos
serviços do IPSEM, firmasse acordos com oInstituto de Previdência, afim de quitar o
valor inadimplido referente às contribuições não repassadas, e, assim, ressarcir aos
corresdo citado ente previdendário.

Requereu, alfim, depois de longo arrazoado sobre a
matéria, a concessão da medida liminar para determinar a indisrxmibilidade dos
bens dos réus, nos moldes e forma de ccstume, o recebimento da petição inicial, e
após aregular instrução, sejam julgados procedentes ospedidos.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 35/245.

Devidamente notificado, o promovidoVanderlei Medeiros
de Oliveira, suscitou apreliminar de ilegitimidade ativa oicausam do Murddpio para
propositura da Ação Civil Pública, sob o argumento de que o IPSEM é, a teor da
legislação local provido de personalidade jurídica própria e autonomia
administrativa, financeira e patrimonial sendo possuidor de legitimidade para
figurar no polo ativo da presente ação, pugnando pela extinção da ação sem
resolução do mérito. Suscitou, outrossim, a preliminar de ilegitimidade passiva do
acionado para responder aos termos da ação civil pública, argumentando que, de
acordo com as portarias de nomeação n° 0535/2009 e de exoneração n° 1637/2012, o
período de gestão do promovido, na qualidade de presidente do IPSEM se deu de
março de 2009 a 31 de dezembro de 20121, não havendo como atribuir algumas
condutas de omissão configuradoras de atos ímprobos a alguém, em relação a um



período sobre oqual seria absolutamente impossível lhe dirigir tal responsabüidad
pugnando pela rejeição da pretensão inicial e extinção da ação sem resolução '
mérito.

No mérito, alega que ao fim do exerdcio de 2012,
achavam-se em plena vigência os sete parcelamentos administrativos mencionados
pelo autor, sendo que todos os referidos parcelamentos foram feitos de forma
administrativa, em 60 (sessenta) parcelas mensais, consecutivas, firmados com
absoluta conformidade com aPortaria MPAS n°402, de 10 de dezembro de 1998, que
autorizava o parcelamento administrativo das contribuições patronais em até 60
prestações, sem necessidade de autorização legislativa específica para tal atribuição.
Sustenta, ainda, que os parcelamentos rife 001/2010, 002/2011, 004/2011,00052001 e
006/2001, estavam devidamente homologados pelo Ministério da Previdência Social
sendo que apenas os parcelamentos administrativos 001/2012 e 002/2012, não
estavam ainda homologados pelo Ministério da Previdência, em virtude de não ter

f^ havido tempo hábil para o seu envio em 2012, pugnando, alfim, pela rejeição da
presente ação.

Igualmente citado, o promovido Veneziano Vital do Rego
Segundo Neto, apresentou contestação, argumentando acerca da inexistência de
improbidade administrativa, alegando que todos os parcelamentos são de
contribuições patronais, e que esse parcelamento possui regulamentação específica,
argumentando que todos os parcelamentos administrativos avençados entre o
Munidpio e o IPSEM, na gestão do promovido, cumpriram rigorosamente os
preceitos legais, obtendo homologação do Ministério da Previdência com devida
emissão do certificado de Regularidade Previdendária, de sorte que se houvesse
ilegalidade nos parcelamentos, por imposição legal, o Município seria punido de
imediato, na forma do art 7°, l n e m da Lei n° 9.717/98e do art 28 da Portaria n°
402/2008. Sustenta, ainda, que o promovido nunca sofreu glosa do Tribunal de
Contas do Estado, e que a circunstância de as prestações de contas do IPSEM,
exercício 2010 a 2012, estarem em fase de análise não implica em reconhecimento de
irregularidades ou ilegalidades não sanadas, pugnando, alfim, pela rejeição da
presente ação.

Relatados, decido.

Preliminarmente.

O segundo promovido suscitou, preliminarmente, a
ilegitimidade ativa ad comam do Município para propositura da Ação Civil Pública,
sob o argumento de que o IPSEM é, a teor da legislação local provido de
personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial
sendo possuidor de legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação. Ocorre



que o fato de o IPSEM possuir personalidade jurídica própria, não exclui
legitimidade do Munidpio ingressar com a Ação Civil Pública por Ato
Improbidade Administrativa, sobretudo quando o feto envolver a atuação d
GestorMunidpal e o Ex-Gestor do IPSEM.

Susdtou, outrossim, a preliminar de ilegitimidade passiva
do promovido para responder aos termos da ação dvil pública, argumentando que,
de acordocom as portarias de nomeação n°0535/2009 e de exoneração n° 1637/2012,
o períodode gestão do promovido, na qualidade de presidentedo IPSEM ocorreu de
março de 2009 a 31 de dezembro de 2012. Entretanto, da análise na exordial
observa-se que são contestados fetos ocorridos, ao longo da gestão munidpal
passadaque compreende o períodode 2005 a 2008 e de 2009 a 2012, correspondendo
o período do último mandato do ex-Prefeito ao tempo em que o segundo promovido
esteve à frente do IPSEM, sendo este, portanto, parte legítima para figurar no polo
passivo da presente ação.

Isto posto,rejeito as preliminaressusdtadas.

Deddo.

Ação de improbidade administrativa é aquela em que se
pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração,
perpetradas poragentes públicos, e aconseqüente aplicação das sanções legais, com
o escopo de preservar o prindpio da legalidade e moralidade administrativa. Sem
dúvida, cuida-se de poderoso instrumento de controle judicial sobre atos que a lei
caracteriza como de improbidade.

ALan.08.429A992,dencaemseusarts,9°, lOellosatos
f considerados ímprobos, dividindo-os em três grupos, respectivamente, (a) os atos

que importam em enriquecimento ilftito, (b) os atos que causam prejuízoao erário
público, e, (c) os atosofensivos aos prindpios da Administração Pública.

Em alguns casos, porém, é premissa para que se configure
o ato deimprobidade administrativa ademonstração deelemento subjetivo, ou seja,
é necessário que esteja presente na conduta do agente o dolo, e em outros casos se
admite aconfiguração baseada simplesmente naculpa.

No presente caso, analisando o contexto exordial bem
como os documentos acostados aos presentes autos, verifica-se que existiram os
parcelamentos mendonados pelo autor, e há fortes indídos de que o gestor



§ O1munidpal efetuava odesconto da previdência dos vencimentos dos servidores^ não £>- §)
repassada para o Instituto de Previdênda. No presente caso, mesmo havP~*~ *** **
permissão do Ministério da Previdênda para parcelamento das contribui.
patronais, verifica-se que essa prática não pode se tornar corriqueira, porque coíoca
em risco a preservação do patrimônio público, além de fazer com que o Instituto de
Previdência dos servidores públicos do Município de Campina Grande, conforme
alegado, tivesse que desaplicar recursos de sua reserva de contingência, oque pode
ter causado prejuízo, ediminuição das reservas em razão do deságio.

Consta da exordial que a situação foi analisada em
auditoria do Tribunal de Contas do Estado, processo TC 13321/2, que acabou
concluindo queocorreu empréstimo indireto de recursos da previdência aos corres
munidpais, ante a inadimplência no repasse das contribuições e aprovação da
retirada das reservas para satisfazer as obrigações para com os segurados
beneficiários do IPSEM, situação que tem certa gravidade, e precisa ser melhor
investigada e analisada, talvez com a realização de perida e produção de outras
provas, indusive para se saber a participação efetivada de cada agente promovido,
bem como a forma de atuação, de forma comissrva ou omissiva.

O autoracostou aos autoso documento de As.153/156, que
diz respeito a Relatório emitidopdo Tribunal de Contas da Paraíba, o qualconcluiu
que "a operaçãofinanceira realizada peto WSEM para poder arcar com o pagamento dafolha
de benefícios, pode ser entendida como uma forma indireta de empréstimo à Prefeitura
Municipal," sendo recomendada a notificação ao gestor da Prefeitura Municipal de
Campina Grande para que cumpra com a legislação efetuando repasses devidos,
relativos a obrigações patronais do IPSEM, condusão que precisa ser analisada com
mais profundidade, mesmo sesabendo que oTCE éÓrgão meramente parecerista.

Nas ações de improbidade administrativa instruídas com
acórdão e parecer técnico do Tribunal de Contas em que se aponta suposta
irregularidade, as quais podem se constituir em atos de improbidade, e havendo
necessidade de outras provas para análise dessa conclusão da Corte de Contas,
mister se fez o recebimento da exordial

É sabido que, na conjuntura atual a Ação Civil Pública
por ato de Improbidade a Administrativa se apresenta como um instrumento,
através do qual a sociedade pode verificar a punição dos gestoreseleitoscom o voto
popular, ou nomeados por estes, pordiversas práticas ilídtas, estando intrínseca à
tramitação e julgamento deste tipo de ação, um forte apelo sodaL

Contudo, o rebate das imputações dveis, nesse momento,
não é suficiente para demonstrar a improcedênda da ação ou a inexistênda dos atos
de improbidade administrativa, ou a não partidpação de algum dos promovidos
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ic^tfuinatfí^ requisito sejustifica

;,ií:íi

VITAL DÔ REGO SEC3ÜNDÕ NBÍÕ, Ex-Prèfeita de Campina Grande, e de

..auto&deje$^
,l|eder^:^ j$$Í$^^ douta

, Q>r*eg^ a todos os
Juizes do Registro Púbüco eOficiais do R^^^J^otó^ daPaís,

Cumpra-seJmed^tamente as meadas relativas a medida
cautelar dê decretação àk^^^^ièWo^1^^^

LQêhcia áo l^Sté^Ô^Ifóo;Cumpra-se Urgente.

QoripíKà<Mlá^^raaiò£eSÒÍ4/

Ju4zBstjf4i UfaRocha,

O)

J
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. .âRTOBPtl felinoda Sífva Rífto

Mat 475471-9
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GERÊNCIA DE EXPEDIENTE

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos

FunciontóíííSfKespOTSâwe!
Ewmm^mííno da Sí/ra fíflio

Mat 475.471-9

Gerencia de Expediente
REMESSA

ft».tftett4rto(o) Responsável



corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria de Apoio

Expediente n° : 4966023/2014

Nome : Corregedor-Geral de Justiça da Paraíba

Assunto : Comunicação

DESPACHO N° zsoz /2014

Em resposta à solicitação do Corregedor-Geral da Justiça da

Paraíba, Desembargador Márcio da Cunha Ramos, evidenciada a relevância do Ofício

n° 362/2014, subscrito pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública da

Comarca de Campina Grande/PB, Dr. Ruy Jander Teixeira da Rocha, o qual informa

que foi decretada a indisponibilidade dos bens dos impetrados VENEZIANO VITAL DO

REGO SEGUNDO NETO - CPF: 713.463.764-68 e VANDERLEI MEDEIROS DE

OLIVEIRA- CPF: 414.743.414-20, determino a expedição de ofício circular a todos os

Diretores de Foro do Estado de Goiás para ciência própria e transmissão aos demais

magistrados e Serventias Extrajudiciais. Referida comunicação deverá se fazer

acompanhar de cópia integral do expediente.

Cientifique-se o eminente Corregedor-Geral da Justiça da

Paraíba, Desembargador Márcio da Cunha Ramos, inteirando-o das providências

assumidas por esta Corregedoria-Geral em atenção à matéria apresentada, com o

envio de reprodução deste despacho.

Ultimadas as medidas alinhadas, arquive-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, 5^ de julho de 2014)

LMP

Desembargadora NELMA |R/ÉNCQ FERREIRA PFRILO
Corregedora-GeràYda Justiça
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