
corregedoria ASSESSORIA CORREICrai da ju b a
ao estado de coins

RELATORIO No 32/ 2012

No periodo de 16 a 20 de abril de 2012 , por determinacao da Excelentissima Senhora
Corregedora-Geral da Justica, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, comparecemos a
Comarca de Montividiu

- GO, onde realizamos uma Correicao Geral Extraordinaria Judicial e
Extrajudicial e constatamos o seguinte:

Endereco do Forum : Av. Rio Verde, no 72, centro, (Predio da Camara Municipal)
Telefones : (64) 3629-1982

Juiz Respondente
: Fernando Cesar Rodrigues Salgado, Juiz titular na Comarca de Rio Verde.

Obscrvacoes Preambulares:

0 forum local encontra-se dentro da Camara Municipal, no entanto, o predio proprio esta
pronto, aguardando o envio de moveis e maquinarios e demais utensilios necessarios a sua
inauguracao. E, nesta semana em que aqui estivemos, ja comecaram a chegar os moveis, conforme
verificamos, "in loco", nas dependencias do hodierno predio do Foro local.

Praticamente todos os servidores locais sao funcionarios da Prefeitura desta Comarca de
Montividiu. Apenas e servidor do Poder Judiciario, o Oficial de Justica, Guiodemar Divino de
Freitas.

DO FORO (ainda 'n i+a,_i stalada)

Observacoes:

Ha uma servidora em treinamento para a Secretaria, qual seja, Tatiany Barbosa Franco,
O Livro de Registro de Portarias (esta sob a responsabilidade do gabinete do Juiz).
Nao existe Livro especial para movimentacao de material de consumo, sendo que o material

que chega do Tribunal e estocado no arquivo, controlado pela responsavel do Distribuidor e
Partidor. Talvez, isto se deva ao fato da diretoria do foro nao possuir, ainda, a secretaria do juizo.

Os livros e outros papeis estao guardados com zelo em pastas AZ.

Orientamos a secretaria em treinamento para agir na forma preconizada pela CAN de
diversos setores.

Documentos de interesse do juizo e servidores sao arquivados em pastas proprias.
Nao existe nenhum processo administrativo ou sindicancia instaurado nesta hodierna

Comarca.
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A seguir, citamos todo o quadro de pessoal desta Comarca , conforme foi repassado pela
Secretaria do Foro em treinamento , Tatiany Barbosa Franco:,"" ,

AW

RELA AO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS/ EFETIVOS DA COMARCAARCADE MONTIVIDIU:
1 Patricia Keila M. Bueno Escriva Escrivania Criminal
2 Ana Karoliny Si ueira Lenza Escriva Escrivania Civel
3 Tatiany Barbosa Franco Secretaria do foro
4 Carlla Karinelly Carvalho Rosa Assistente de Juiz
5 Silvia Guerreiro Nascimento Porteira do Forum / Distrib/ Part
6 Jessica Santos Dourado Escrevente Escrivania Civel
7 Ludemira Santos Cruvinel Escrevente Juizado Civel e Criminal
8 Cleidiane Paula Silva Ferreira Auxiliar de Gabinete
9 Elizabeth Faria Gon aloes Escriva Juizado Civel e Criminal
10 Alvaro Faria da Silva Junior De ositario Publico
11 Leidimar Martins Ribeiro Escrevente Escrivania Civel
12 Sirley Si ueira Lenza Escrevente Escrivania Civel
13 Paulo Henri ue A. de Oliveira Auxiliar de gabinete
14 Sueliane Ferreira Martins Contadoria Judicial
15 Cleria Ferreira Moraes Escrevente Escrivania Criminal
16 Priscilla Sousa Ferreira Assistente Administrativa de Juiz
17 Jonathan Henrique S. Freese Esta iario Escrivania Criminal
18 Leticia Rosa pereira Jovem Cidadao Protocolo
19 Wilker Rafael Ribeiro Machado Jovem Cidadao Escrivania Criminal
20 Amanda Salvina de Oliveira Jovem Cidadao Escrivania Civel
21 Luzia Alves Ledo Lacerda Auxiliar de Limpeza
22 Francisco Gomes dos Santos Guarda

23
Guiodemar Divino de Freitas Oficial de Justica e Avaliador

Publico concursado

PROTOCOLO, CONTADORIA, DISTRIBUIcAO, PARTIDORIA E CENTRAL DE
MANDADOS

JOW

0 livro de Controle de Selos e bem organizado e a resposavel , Silvia , possui livro de entrega
de certidao.

Nao detectamos a existencia de livro de registro de partilha.

O protocolo judicial cadastra todas as Peticoes Iniciais, Cartas Precatorias, Interlocutorias, os
Flagrantes de Delito, os Inqueritos e o Servico dos Correios e procede a devida distribuicao as
respectivas Serventias Judiciais.

As respondentes pelo protocolo sao, Silvia Guerreiro e Sueliane Feereira Martins, sendo que
Silvia trabalha das 08:00 as 15:00 hs e Sueliane de 15:00 as 18:00 hs.

Observamos uma situacao "sui generis" nesta Comarca, pois os bens apreendidos (civeis ou
criminais) sao repassados diretamente para este setor que, so apos os encaminha ao Depositario
Publico. Segundo informado pela servidora Silvia, existe um pacote de maconha devidamente
guardado dentro cofre que fica nas dependencias da contadoria, quando deveria ter sido
acondicionada no Depositario Publico.

A contadora, Sueliane, possui o livro de registro de guias em situacao regular.

Existem apenas tres (03) processos em tramite, para elaboracao de calculo, nenhum com
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atraso.

Ressaltamos que no espaco fisico do Contador/Partidor/Distribuidor, tambem funcF tit a
Central de Mandados e Protocolo.

OFICIAIS DE JUSTIA

Nesta comarca de entrancia inicial, existe apenas um Oficial de Justica, Guiodemar Divino
de Freitas, e o depositario publico, Alvaro Faria da Silva Junior, e nomeado"ad hoc", nos casos em
que houver necessidade de acompanhamento do Oficial companheiro.

Na sala do meirinho, que funciona junto com o deposito publico nao existe computador,
porquanto o que havia foi colocado a disposicao do Juizado Especial que teve avarias na CPU que
possuia. Entao, quando necessita lavrar suas devidas certidoes, usa o computador em conjunto com
o citado Juizado.

Verificamos que todos os mandados nao estao fora do prazo.

DEPOSITARIO PUBLICO

Nao existe deposito publico, e sim , uma diminuta sala em que as armas sao acondicionadas
num cofre que ja esta cheio e os demais objetos em um armario de metal que permanece trancado,
cuja chave fica aos cuidados do depositario publico , que alem de auxiliar no Juizado Especial,
tambem atua como "oficial companheiro" nos processos em que houver necessidade.

Em virtude de haver bastante armas, sugerimos ao depositario que as mesmas devem ser
repassadas ao Exercito , conforme determinacao legal.

0 livro de de registro de bens depositados e de capa preta , contendo o devido termo de
abertura assinado . Entrementes , embora numeradas , as fls nao sao rubricadas. Entao, orientamos o
depositario a proceder na forma preconizada pela CAN.

DA la VARA CRIMINAL, REGISTROS PUBLICOS, FAZENDAS P(JBLICAS E
AMBIENTAL

Esta serventia e, tambem, diminuta, valendo ressaltar que o predio proprio do Foro ja fora
concluido e esta aguardando moveis e maquinarios para sua devida inauguracao ainda nao
agendada.

DOS LIVROS

Dentre os livros ainda exigidos pela CAN, observamos que no Livro de "Carga aos
Advogados", existem vinte e um processos com carga ainda em aberto. Dentre eles, citamos os
seguintes mais antigos:

PROTOCOLO NATUREZA CARGA
DESDE

ADVOGADO(A)

Rua 10, N" 150, 1 1" andar, Setor Oeste, Goiania- GO - CEP 74.120-020 - Tone: (62)3216-2662/ Fax: (62) 3216-2711 - www.ggo.jus.br 3



200904428120 Indenizagao 16/01/12
201103451736 Mandado de Seguranca 16/01/12

20 1 1 02398262 Flagrance/in uerito 26/01/12

200704676553 Execucao Fiscal 30/01/12
, -

GO/ 17723

Nesta serventia , e adotado o livro de "carga ao Municipio" em separado . Nele, detectamosque Was as cargas feitas a partir de 10/01/12 estao em aberto , ou seja, todas dos mes de janeiro,fevereiro e marco do corrente ano de 2012 . Logo , orientamos a escriva a averiguar se nao e falha da
serventia em fazer a devida descarga quando da devolucao do feito. E, aqueles que realmente nao
estiverem na serventia , e Para solicitar dos advogados a imediata devolucao.

i• No livro de "carga ao MP" a situacao e similar, posto que todas as cargas feitas a partir de10/01/12 estao em aberto.

A"I No livro de registro de "Termos de Audiencias ", e utilizado o sistema de folhas soltas, possuitermo de abertura devidamente assinado, no entanto , as fls. nao sao enumeradas e nem rubricadas.Entao , orientamos a escriva respondente acerca desta irregularidade.
No Livro "Processos Remetidos ao Tribunal de Justica ", embora contenha o termo deabertura , as fls sejam enumeradas , tambem nao sao rubricadas.

0 livro de selos permanece guardado em gaveta trancada e estao devidamente protegidos.
Nesta serventia , nao ha deposito de armas e nem numerarios.

DOS PROCESSOS

Consultamos o Sistema Controle, e apos relatorio dos processor mais antigos em cada face,
analisamos fisicamente os feitos e destacamos os seguintes mais antigos, em diversas fases:

PROTOCOLO NATUREZA
I FASF,

PARALISADO DESDE200803676705 Tentativa de homicido Apto a conclusao 125/10/11

201003674091 Conduzir veiculo embriagado A bli----------------- g pu caqao de edital
I Expedido em 05/09/11200401278748 Furto qualificado

Ag publicapao de edital Expedido em l 1/01/11200000267176 Adquirir, guardar ... Ag publicacao de edital Expedido eml 1/01/11200702004060 Violencia domestica contra mulher Ag publicagao de edital Expedido em 30/08/11200900521435 Furto qualificado A blig pu cagao de edital Expedido em 16/06/11

Observamos que existem nos armarios indmeros processos aptos a carga Para o Municipio
com prazo extrapolado . Neste aspecto, cumpre -nos ponderar que nao e desidia dos servidores locais,e, sim , da Procuradoria Municipal em vir fazer carga dos mesmos

. A titulo de exemplificacao,citamos os seguintes:

Rudisley Dutra de Medeiros , OAB-GO/ 3006

Adriana Marques Leao Rodrigues, OA 0-
1Q^5f1

Marcelo Antonio Vieira Silva Rosado, OAB-
GO/25417

-Juliana Ferreira Cruvinel Guerra OAB
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PROTOCOLO

200604199494

200601220956

200604199613

200601180725

200604132284

NATUREZA

Execucao Fiscal

Execucao de IPTU

Execucao de IPTU

Execucao de IPTU

Execucao de IPTU

PARALISADO DESDE r0 GE

11/10/11 I<v '^ 1

15104111

09/09/11

0 Ff I

Q x^ 0U1

18/03/11

18/05/11

As demais fases estao regulares.

Documentos e peticoes para juntar juntar sao em torn de vinte e em dia, inclusive a
diligente escriva respondente , ja esta providenciando as juntadas.

Ressaltamos que as decisoes , despachos e sentences sao lancados no SDM, em
conformidade com o disposto no artigo 148 -b da CAN.

Observamos que praticam regulamente os atos ordinatorios , nos termos do Provimento05/2010.

Nesta hodierna serventia , ate a presente data (16/04/2012), ainda nao fora recolhido nenhum
numerario tangente as multas, porquanto existe apenas o processo

201102398262 em que houvecondenacoes ,
tambem ao pagamento de multa e que foram interpostas apelacoes que ainda nao

subiram ao segundo grau para analise.

Os mandados de prisao estao sendo regularmente encaminhados para o presidio de Rio
Verde.

Existem vinte e urn processos aguardando prisao, e, dentre eles, alguns estao suspensos
porque o acusado encontra -se em lugar incerto e nao sabido.

4" Y" D 141QUIDA 'AO DE PENAS 101

Existe apenas urn processo (200804114832) de reu preso em fase de Execucao Penal. E,embora a escriva , Patricia , tenha feito treinamento no Execpen , este ainda nao e usado nestacomarca de Montividiu . Este processo e guardado separado e sera praticada a execucao das penasfiscamente.

A liquidacao de penas dos processos em que os sentenciados encontram-se cumprindo penaem regime semiaberto ou aberto , tambem e feita manualmente.

Neste cartorio a escriva respondente e que faz a confeccao das liquidacoes de penasfisicamente.

W"AE ABERTO :

0 regime aberto e cumprido de forma domiciliar , devendo o sentenciado comparecer
mensalmente na escrivania pare comprovar suas atividades . 0 sentenciado , ao comparecer naescrivania , assina uma ficha de comparecimento que nao e juntada nos autos respectivos. Neste
situacao , encontram-se quatorze processos.

DO REGIME SEMIABERTO
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Nesta comarca nao existe processo em que haja cumprimento do regime semiaberto

A Comarca adota a resolucao 108 do CNJ, informando inclusive que e cumprido o Alvara de

Soltura na mesma hora pelo oficial de justica.

REUS- - 'P
lA. r`

0 controle de reus presos e feito manualmente, a relacao consta o nome, o protocolo e o

condenado no
condenaqdo do

andamento dos processos. Entao, orientXm em dezesseis tpre os l sendo
constar o crime

reeducando, se houver. Atualmente e
fechado e quinze provisorios.

Conforme dantes informado, sao quinze presos provisorios . No entanto, nem todos os

processos estao na serventia para serem analisados fisicamente. Entao, analisamos os seguintes:

PROTOCOLO

201200604126

201201339639

201201351779

201201352813

ACUSADOS

Marcelo Silva Teles

Wender Ferreira da Silva,
Ziliomar Silva Ferreira e
Rafael Batista Magalhaes

Rogerio Alves dos Santos

Marks Queiroz Vaz

FASE ATUAL

Em 16/04/12, o Juiz respondente, Fernando Cesar Rodrigues
Salgado, nomeou defensor dativo ao acusado e concedeu prazo
de dez dias para apresentar defesa por escrito.

Em 14/04/2012, o Juiz respondente converteu a prisao em
flagrante dos tres acusados em prisao preventiva. Fase atual,
aguardando cumprimento e devolucao de mandado de intimacao

do citado despacho.

Em 16/04/2012, a prisao em flagrante foi convertida em prisao
preventiva. Fase atual, aguardando crumprimento e devolucao de

mandado do citado despacho.

Em 14/04/2012, o Juiz respondente converteu a prisao em
flagrante em prisao preventiva. Fase atual, aguardando
cumprimento e devolucao de mandado de intimacao do citado

despacho.

Por ter ocorrido excesso de prazo na prisao do acusado, a sua
prisao fora relaxada em 13/04/2012. No entanto, a certidao de fl.
70-verso noticia que o alvara de solutura nao fora expedido, em
razao de estar preso, tambem, nos autos no 200502088758 que
tramitam nesta comarca de Montividiu.

r201105089775 Anderson Cesar Oliveira da
Silva

201102398262

200901195493

201003374004

201105129076

201201070230

Rua 10, N" 150, 1

Maiza Aparecida Silva
Cabral, Marqson Aparecido
Silva Cabral, Marcelo Ferreira
Carvalho e Talles Bruno

Cabral Dias

Divino Alessandro Peres

Adelino Gomes de Andrade

Thiago Araujo Alexandre

Johnny Ernandes Costa Souza

Em 12/04/2012, o MP manifestou no sentido de formar, em
apartado, os autos de execucao penal dos sentenciados, bem
como proceder a remessa das apelacoes interpostas . A serventia

esta providenciando o cumprimento da sugestao Ministerial.

Concluso

Concluso

Concluso

Com vista ao MP

ESCRIVANIA DE VOW $ICESSOES, INFANCIA E JUVENTUDE E 10
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Esta escrivania conta, atualmente, com quatro servidores cedidos pela prefeitura e um menor
aprendiz e aqui cont6m um acervo de 1.063 processos em tramitacao, de acordo com dados do SPG.

A escrivania possui espaco pequeno para acomodar os servidores e o acervo processual. A
Escriva respondente informou que quando chove a mesma fica toda alagada, alguns processos ja
ficaram danificados, peticoes ilegiveis, documentos importantes que pode inclusive vir a causar

nulidade em todos atos processuais.

DOS LIVROS

Nos termos do Art. 45, Consolidacao dos Atos Normativos, a Serventia cumpre o estatuido
na Consolidacao e utiliza os livros obrigatorios. A Escriva foi orientada a guardar as folhas soltas

em pasta AZ.
Ha processos em carga sem devolucao com excesso de prazo, mas nao 6 em numero

relevante, vejamos:

COM CARGA AO ADVOGADO FORA DO PRAZOPROCESSOS

PROCESSO NOME DO ADVOGADO
DATA DA CARGA

201003797606 Murilo Ledo Ayres - OAB 19.419-MG
15/04/11

201102842502 Alex Medeiros dos Santos OAB 263337-GO
27/09/11

201004393851 Caroline Fischer OAB 21184-GO
07/11/11

201102552920 Caroline Fischer OAB 21184-GO
08/11/11

201101607151 Adriana Marques Ledo Rodrigues OAB 19258-GO
01/12/11

200502457001 Antonio Pereira da Silva
19/12/11

201104004318 Adriana Marques Ledo Rodrigues OAB 19258-GO
17/01/12

201104396402 Caroline Fischer OAB 21184-GO
17/01/12

Observamos que o Processo n° 200803156752 , esta com carga ao Perito (Jaime Herculano

Martins) desde 13/09/2011.

Os demais livros exigidos encontram-se regulares.

No existe livro de controle de audiencias.

Detectamos que esta serventia utiliza o Provimento 05 portanto, ressaltamos a importancia

desta pratica para o fim de evitar conclusoes desnecessarias.

DOS PROCESSOS

Conforme Relatorio Inventario dos Processos junto ao SPG - Busca Avancada atrav6s do
Sistema Controle da Corregedoria Geral da Justica do Estado de Goias, quando do inicio da

correicao, tramitavam 1.063 (mil e sessenta e tres) processos.

Aguardando Providencia da Escrivania : 78 processos
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Relacionamos os seguintes processos ha mais tempo paralisados:

PROTOCOLO INATUREZA

200200242118

200803995037

Execucao

Usucapiao

201104769900

200902452619

200805101874

p ^ -

PROTOCOLO NATUREZA AGUARDANDO DESDE

200702994302 Execugao 16/02/12

200601286280 Execugao 27/02/12

201001939004 Declaratoria 28/02/12

Crime de Transito

Apuracao de Ato
Infracional

PARALISADO DESDE:

,`oO \Ylft Z Z,

20/03/12 - Cumprir despacho - dar andamento ao feito sob pena de

extincao.

petigao juntada em 26/10/ 11 - (ag.expedir oficio).

sentenca proferida em 02/12/11 - nao registrada, ag. expedir officio.

sentenca proferida em 12/03/12, no registrada, esta para expedir oficio.

processo paralisado ag. juntada de interlocutoria (os processos de

Montividiu que tramitavam em Rio Verde foram redistribuidos e neste

intervalo tinham peticao para serjuntadas e nao foram encontradas).

Aguardando Devolucao de Mandados : 59 processos

Os mais antigos sao: 201200146470 (12/03/12), 201105024380 (12/03/12), 201200667241

(16/03/12).

Aguardando Publicacao de Extrato : 145 processos

Orientamos a escriva para que certificasse as publicacoes dos processos que aguardam

ublica do Citamos os mais antigos:

PROTOCOLO ACAO AGUARDANDO DESDE

201002497145 Apuracao de Ato Infracional 16/11/10

200801431675 Apuragao de Ato Infracional 04/05/10

201103303508 Execucao de Pensao Alimenticia 12/12/11

201101518981201101518981 Execucao de Pen Alimenticia 19/12/11

200604198455 Arrolamento 19/12/11

Autos Conclusos ao Juiz : 100 processos

Dos processos conclusos, nao existe nenhum com mais de 100 (cem) dias, os mais antigos
sao: 200803203866 (06/02/2012), 201200433917 (13/02/2012), 201002591613 (22/02/2012),

201001686181 (29/05/2012).

Aguardando Devolugao de Carta Precatoria : 16 processos

Aguardando Decurso de Prazo:
Encontramos um processo aguardando decurso de prazo com mais de 100 dias

201102020383, (aguardando cumprimento de medida (menor) ate dezembro de 2013).
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JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

*11

Notamos que o mesmo, embora nao criado por lei, os processos em tramite nos Juizad"os
foram separados em outra "serventia", por determinacao do Juiz, no afa de melhor organizar o
tramite dos mesmos por se tratar de procedimento diferenciado da Justica Comum.

Este "Juizado" conta com duas funcionarias cedidas pela Prefeitura local, sendo que o

depositario publico tambem ali auxilia.

Observames:
Frisamos que os processos de competencia do Juizado (tanto civel quanto criminal) foram

separados para melhor atendimento. Tramitam 503 (quinhentos e tres) processos, e, entre os
inspecionados nao se constatou qualquer atraso. Verificamos que e dado o impulso oficial e ha otima

organizacao na secretaria.

Possui uma pasta de peticoes a serem juntadas de feitos que estao fora da secretaria.

Os processos mais atrasados sao para registrar sentenca desde de fevereiro/2012, citamos:
201102345592, 201104812627, 201101798771, 201104812333, 201104854010, 201200512086,

201102433141, 201104324053.

Processos aguardando audiencia: sao quinze com pauta de audiencia marcada ate dia

27/06/2012.

Aguardando conclusao: cinco processos.

Aguardando devolucao de mandados: 49 processos, sendo os mais antigos: 201004485314

(20/03/12), 201102680898 (20/03/12), 201102235649 (20/03/12).

Aguardando arquivamento: 18 processos.

Aguardando providencia da escrivania (expedir) 29 processos, sendo os mais antigos,
201100725371 (23/02/12), 201101910180 (sentenca de homologacao em 29/02/12 - aguardando

expedir para intimar da sentenca.

Nos Livros de Carga ao MP e Advogados nao existern cargas em aberto.

Notamos que e mantido o Livro de Termos de Audiencias.

Conclusoes Finais:

A situarao do predio em que se encontra instalado o Forum, e realmente precaria, porquanto
pudemos constatar, "in cloco" que chove, as serventias sao alagagadas por goteiras, e, se nao fosse-
o zelo dos servidores, teriam sido molhados incontaveis processos e demais documentos.

As serventias nao se encontram em boas condicoes de instalacao, mas, novamente
ressaltamos que a construcao do novo predio proprio esta pronto e em fase de instalacao.

As escrivanias possuem mesas e cadeiras insuficientes para as atividades desenvolvidas, o
material para o trabalho e insuficiente. Assim, ressaltamos que faltarn fitas, etiquetas para
diferenciar os processos dos idosos, tinta para impressora, carimbos (1 carimbo de juntada para 5
servidores), computadores (2 computadores) e poucas prateleiras para quantidade de processo.

Mas apesar das deficiencias encontradas, verificamos que as serventias vem desempenhando
de maneira satisfatoria as suas atribuic6es concernentes ao cumprimento dos despachos e decisoes,

embora encontrando uma ou outra falha.

Observamos que falta material de limpeza em geral (inclusive papel higienico), lanche e, ate
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fe ' e leite nos servidores. 0 cafe que nos foi servido enquanto realizavamos os trabalhosa -mesmo c
foi compro com dinheiro dos serrvidores. De igual forma, o lanche, o papel higienico, etc...

Ressaltamos que diante desta precaria realidade, indagamos a Silvia Guerreiro que acumula
as funcoes de Porteira, Distribuidora, Partidora e Protocolo, acerca da existencia de valores oriundos
do Fundo Rotativo, que nos informou que possui o importe de R$ 5.000,00, sob os seus cuidados,
mas nao os usa para os fins pertinentes, porque o Juiz nao determinou que assim agisse.

Acaso seja do entendimento de Vossa Excelencia, mui digna Desembargadora Beatriz

Figueiredo Franco, sugerimos o seguinte:

Que apos a inauguracao do predio do Forum local e o seu devido funcionamento, seja
enviada a equipe do Programa Atualizar. E, tao logo seja regularizado o repasse do Fundo Rotativo,

seja o mesmo devidamente aplicado ao seu desiderato correto.

Este e o relatorio e as sugestoes que repassamos a analise de Vossa Excelencia, salvo melhor

j uizo.

Goiania, aos 27 dias do mes de abril de 2012.

Lucimar Batista Pereira
12' Assessora Correicional

Benilde Arruda Dutra
19' Assessora Correicional

Rua 10, N' 150, 11°' andar, St. Oeste, Goiania - GO -CEP 74.120-020 -Fore: (62) 3216-2662 /Fax: (62) 3216-2711 - www.tigo.jus.br 10


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10

