
corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Assessoria Jurídica

°MPORTARIA N° Ll^i /2013.

Institui Grupo de Trabalho destinado a efetuar
estudo sobre a questão relativa às máquinas
caça-níqueis apreendidas, localizadas no
complexo de delegacias da Polícia Civil e no
galpão da extinta AGANP, nesta Capital, em
estado precário, sem condições de serem
identificadas ou de identificar a origem da
apreensão, e a apresentar a solução que for
necessária e adequada ao caso.

A DESEMBARGADORA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO

ESTADO DE GOIÁS, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1o, Regimento

Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás,

CONSIDERANDO os Laudos de Exames Periciais de Vistoria em Máquinas

Eletrônicas Programáveis, RG 15.205/2013 e 15.565/2013, realizados nos equipamentos

localizados no Complexo das Delegacias Especializadas da Polícia Civil, à Avenida Atílio

Corrêa Lima, s/n°, Setor Cidade Jardim, e no Galpão da extinta AGANP, sito à Rua Caiapó, n°

1.246, Setor Santa Genoveva, nesta Capital, encaminhados a esta Corregedoria pela

Superintendência da Polícia Judiciária do Estado de Goiás;

CONSIDERANDO a informação acerca da impossibilidade de identificar e

individualizar as máquinas caça-níqueis, prejudicando a realização de laudo pericial de forma

singular para cada procedimento de apreensão;

CONSIDERANDO que solicita a este órgão correicional autorização para

realizar a destruição de todas as máquinas eletrônicas programáveis acima mencionadas;

CONSIDERANDO a necessidade urgente de solução da problemática

levantada, quanto aos referidos bens apreendidos é possivelmente armazenados em locais

inapropriados;
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CONSIDERANDO o que ficou decidido no procedimento n° 4565444/2013

desta Corregedoria;

RESOLVE:

1 - Instituir Grupo de Trabalho destinado ao exame da questão relativa às

máquinas caça-níqueis apreendidas, localizadas no complexo de delegacias da Polícia

Civil e no galpão da extinta AGANP, nesta Capital, em estado precário, sem condições

de serem identificadas ou mesmo de identificar a origem da apreensão, a deliberar, em

conjunto, acerca da adoção das medidas cabíveis;

2 - Designar para compor o Grupo de Trabalho: Dr. Wilton Müller Salomão, 1o

Juiz Auxiliar desta Corregedoria, Dr. Osvaldo Rezende Silva, Juiz de Direito do 1o Juizado

Especial Criminal da Comarca de Goiânia, e Dra. Viviane Silva de Moraes Azevedo, Juíza de

Direito do 5o Juizado Especial Criminal da Comarca de Goiânia;

3 -Autorizar eventual convite a um representante do Ministério Público local,

para compor o Grupo de Trabalho;

4-0 Grupo de Trabalho será presidido pelo Dr. Wilton Müller Salomão, 1o

Juiz Auxiliar desta Corregedoria, e secretariado por quem este designar;

5-0 trabalho deve ser desenvolvido na Comarca de Goiânia;

6-0 Grupo de Trabalho, ora criado, tem prazo de vinte (20) dias para reunir-

se pela primeira ocasião, contado da publicação desta, devendo apresentar, nos trinta (30) dias

seguintes, a esta Corregedoria-Geral da Justiça, a conclusão que for deliberada;

7 - Incumbe ao Grupo de Trabalho:

r\
I - Analisar os laudos periciais apresentados nos presentes autos n°

4565444/2013;
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II - Verificar a possibilidade de identificação, de forma individual, das

máquinas caça-níqueis apreendidas e de especificar qual Juiz determinou a apreensão;

III - Realizar inspeção in loco, para os fins que se fizerem necessários;

IV - Deliberar, em conjunto, sobre a solução mais adequada ao caso e

apresentá-la a esta Corregedoria-Geral da Justiça.

Trabalho.

MLSS

Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se os integrantes do Grupo de

Goiânia, 0^ de agosto de 201

Desembargadora NELMA BRAflíCWTRRH.IRA PERILO

Corregedora-Geraí da Justiça
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