
corregedoria
geral da justi+a

Ldo estado de goiasr
Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial

"A publicarao deste relatorio a determinacao do Conselho Nacional de Justiga,
pela meta 2 da Corregedoria Nacional de Justiga, que diz:
Meta 2: Publicar 100% das Agoes Correicionais (preservado o sigilo)."
"Os dados constantes neste relatorio sao passiveis de discussao."

RELATORIO No 53/2013

No periodo de 15 a 19 de julho de 2013 , por determinacao da

Excelentissima Senhora Corregedora-Geral da Justiga, ilustre Desembargadora Nelma

Branco Ferreira Perilo, comparecemos a Comarca de ltapirapua - GO, onde realizamos

uma Correicao Geral Extraordinaria nas Serventias Judiciais, constatando-se o seguinte:

End. do Forum "Wellington Soares Guimaraes ": rua 20, esquina corn av Joao Mariano
Costa, qd 78, It 04/11 s/n, setor Central, CEP n° 762900-00.

Telefones: (62) 3374-1545.

Juiz de Direito e Diretor do Foro : Dr. Silvio Jacinto Pereira.

Observacoes Preambulares:

0 predio do Forum a proprio, tendo sido inaugurado em 2003 e reformado

no ano de 2009.

Ao nos apresentarmos ao Dr. Silvio Jacinto Pereira, Juiz de Direito e Diretor

do Foro local, (no dia 15 de julho do corrente ano de 2013- segunda-feira), ele nos

recebeu muito bern e, dentre os elogios feitos aos servidores sob sua administracao e

tambem outras assertivas, nos afirmou que no predio do Forum nao existe Arquivo,

solicitando de nos uma averiguacao "in loco".

Notamos que o programa Pai Presente comegou a ser desenvolvido nesta

Comarca, mas Segundo nos noticiou o Dr. Silvio, a sociedade tern resistencia em informar
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os dados do suposto pai.

Entao, em conversa com o diligente Juiz, ele nos afirmou que vai resgatar o

programa e buscar torna-lo mais conhecido.

SECRETARIA DO FO

Encarregada da secretaria : Wanessa de Araujo Rodrigues Paulo

Na comarca nao existe o cargo de secretaria do foro. A servidora Wanessa

(Assistente Administrativo), provisoriamente, exerce o encargo.

As portarias estao sendo arquivadas em pastas proprias.

0 controle atualizado do inventario dos moveis disponiveis na Comarca nao

existe.

Orientamos a secretaria do foro que oficie a Presidencia do Tribunal,

solicitando a lista atualizada.

O livro de controle de materiais de consumo existe, no sistema de folhas

soltas.

Processos Administrativos:

Nao existem processos administrativos em tramite.

Do acervo processual da Comarca:

Atualmente, encontram-se em tramite 2.641 processos fisicos e 398
processos virtuais em tramite no Projudi.

DO GABINETE:

Servidores lotados : Wanessa de Araujo Rodrigues Paulo (Escrevente e Assistente

Administrativa);

- Susy Brenda de Araujo Rodrigues (Assistente Juridica);

- Ana Carolina Bahia Reis (auxiliar de gabinete cedida pela Prefeitura de

Matrincha);

- Rodrigo Ferreira Batista (auxiliar de gabinete cedido pela Prefeitura de

Matrincha e esta na serventia do crime, temporariamente, por "emprestimo"

do Juiz para auxiliar);

Run 10, N" 150, 11'' andar, St. Oeste, Goiania - GO -CUP 74.120-020 - Fore: (62) 3216-2662/ Fax: (62)3216-2711 - www.tjgo.jus.br 2Q



- Giuliene Tavares Teles (Estagiaria do TJGO).

Observacoes:

Importante destacar que o Dr. Silvio, desde que foi lotado nesta comarca,

estabeleceu uma forga tarefa entre gabinete e serventias, acelerando a entrega da

prestacao jurisdicional, razao pela qua[ nao foram localizados processos conclusos ha

mais de 30 (trinta) dias.

Ao manusear os processos, restou configurado que esta nao era a realidade

anterior pois, deparamo-nos corn varios despachos protelatorios (copias anexas). Tiveram

algumas cessoes de Tribunal de Juri adiados, varias vezes, (copias anexas) os quais so

foram realizados depois que o Dr. Silvio passou a responder pela Comarca.

A harmonia entre os servidores tambem a algo que chamou a atencao e tern

contribuido para que as processos tenham uma tramitacao mais celere, posto tratar-se de

atributo indispensavel para uma boa desenvoltura do mister de cada qual.

De consectario, vislumbramos que a realidade do Poder Judiciario local foi

melhorada com a vinda do Dr. Silvio, fato este comprovado por urn advogado que nos

afirmou verbalmente e por uma jurisdicionada que nos abordou e tambem fez esta

assertiva.

PROTOCOLO E PORTARIA DOS AUDITORIOS:

Responsavel : Maria Izabel de Morais Santos

Verificou-se a utilizadao do livro de registro de interlocutorias, contudo, em

virtude da supressao dos livros pela Consolidacao dos Atos Normativos, orientamos

acerca da desnecessidade de sua utilizadao.

Por outro lado, todos as Iivros de atribuicao da Portaria dos Auditorios ficam

localizados tambem no protocolo, ja que a Sra. Maria Izabel a tambem a porteira dos

auditorios.

Os livros de Registro de Correspondencia, de Registro de Entrega de

Documentos e de Registro de Feriados e suspensao de expediente forense encontram-se

regularmente utilizados.

AVALIADOR E DEPOSITARIO PUBLICO.
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Responsavel : Divina Correia Pedroso Oliveira

Livro de Registro de Bens Depositados : 0 referido livro a mantido, entretanto, ha

tempos nao a utilizado por falta de oportunidade.

Deposito Publico : 0 referido deposito funciona em pessimas condig6es, em local

inadequado, servindo tambem como arquivo judicial de todas as escrivanias, inclusive, do

eleitoral. Alguns bens que se encontram no deposito nao estao relacionados no livro de

Registro de Bens Depositados, uma vez que existem varios bens que nao foram

entregues a Depositaria Publica.

OFICIAIS DE JUSTICA:

Oficiais: - Divina Correia Pedroso Oliveira (tambem Depositaria) - 38 mandados

- Elvis da Cunha Pereira - 35 mandados

- Diogo Teruel Neto - 35 mandados

Atualmente , nao existem mandados em atraso.

CONTADOR, DISTRIBUIDOR E PARTIDO

Titular: Meiriane Lucia Linhares

Livro de Carga de Processos a Escrivania : Utiliza o livro de carga de processos as
serventias regularmente.

Livro de Registro de Partilha de Bens : 0 livro existe, contudo, apos ter sido transferido

para o sistema de folhas soltas nao foi utilizado por falta de oportunidade.

Livro de Registro de Guias : As guias de recoihimento sao mantidas dentro de

envelopes, razao pela qual orientamos a Sra. Meiriane a organiza-las e arquiva-las em

pasta tipo AZ, conforme determina o art. 37 c, item 6, alinea b, da Consolidagao dos Atos

Normativos (CAN).

Nao existem processos pendentes de calculo.

ESCRIVANIA DE FAMILIA SUCESSOES . 10 C1VEL INFANCIA E JUVENTUDE E
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JUIZADO ESPECIAL CIVEL:

Observacoes:

Consultando no Sistema Controle da CGJ, detectamos que tramitam nesta

Serventia, 994 processos fisicos sendo que no Projudi, tramitam 131feitos do Juizado

Especial Civel e da Familia, sao 06.

Servidores lotados:

Escriva : Talita Rodrigues de Morals;

Escrevente : Valeria Moreira Pimentel Rodrigues;

Cedido pela Prefeitura

de Matrincha : Berlon de Oliveira Rosa;

Voluntaria

(cursa Direito ): Diuslaine Fogaga.

Impende ressaltar que a escriva, Talita, esta em usufruto de ferias.

Entrementes, esteve conosco para nos auxiliar na Correirao e depois usufruira estes dias

trabalhados (esta a mais uma demonstragao do tao citado zelo funcional).

0 provimento 05 (atos ordinatorios) a cumprido e o gabinete alimenta

devidamente o SDM, conforme nos afirmou a escriva e nos casos em que o mesmo ainda

nao tenha disponibilizado no SDM, a orientei a solicitar que o faga para o desiderato de

cumprir o seu mister.

Nao possui nenhuma adocao internacional, nem tampouco nacional,

segundo nos asseverou a nobre Escriva.

DOS LIVROS:

O livro de controle de selos a adotado e muito bern organizado e
acondicionado em lugar seguro.

Os demais livros ainda exigidos na CAN (Consolidacao dos Atos
Normativos), estao regulares.

No que pertine as cargas em aberto ao MP, de acordo com o Sistema
Controle, detectamos os seguintes:

PROTOCOLO COM CARGA DESDE:
201102978048 02/04/2013 (98 dias)
200402622710 17/04/2013 (83 dias). ok
201301320310 06/05/2013 ( 64 dias). ok
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E, conferido no respectivo Iivro de carga ao MP, visualizamos que realmente

dois estao em aberto, com excegao do de no 201102978048 que nao consta no Iivro.

Com carga aos advogados , de acordo com o que detectamos no Sistema

Controle, sao dez abaixo elencados e, os demais embora nao constem no Sistema

Controle, nao foram baixados no respectivo Iivro:

PROTOCOLO COM CARGA DESDE:

201102978048 14/08/2012 (329 dias). Ok (Adv. Cleuton Cesar Ripol de Freitas , OAB-GO n 19405)

201100441993 13/02/2013 (149 dias ).IOk (Ad. Benedito Rangel , OAB-GO n 5291)

201202234733 22/03/2013 ( 109 dias ). Ok (Adv. Renato Ghannam , OAB-GO n 20212)

200701480186 12/04/2013 (88 dias). (Advs. Zaurita Alves Gomes, OAB-GO 16208)

200902143322 10/04/2013 ( 95 dias). Ok (Adv. Jorge Luis Pinchemel, OAB-GO 24124)

201001093776

201201431942

10/04/2013 ( 95 dias). (Adv Jorge Luis Pinchemel, OAB-GO 24124)

23/04/2013 (77 dias). Ok (Adv. Joao Carlos Bento de Souza , OAB-GO 3477)

201202925353

201203191540

14/05/2013 ( 56 dias). Ok (Adva Zaurita Alves Gomes, OAB-GO 16208)

24/05/2013 (46 dias).IOk (Adv. Benedito Rangel , OAB-GO n 5291)

201200122270 24/05/2013 (46 dias).IOk (Adv. Benedito Rangel , OAB-GO n 5291)

200602515496 27/05/2013 (43 dias). Ok (Adv. Ronaldo Cardoso de Mello , OAB-GO 3477 )

200601470766 04/06/2013 (35 dias ). (Adv. Cello Alves Pinto)

200502354040 04/06/2013 (35 dias). (Adv. Joao Carlos Bento de Souza , OAB-GO 3477)

200502074510 04/06/2013 (35 dias). (Adv. Joao Carlos Bento de Souza , OAB-GO 3477 )

201201800620 06/06/2013 (33 dias). (Adv. Joao Carlos Bento de Souza, OAB-GO 3477 )

200603290897 07/06/2013 (32 dias).(Adv. Renato Ghannam, OAB-GO n 20212)

Por questao de melhor organizacao a zelosa escriva, Talita, nos apresentou

um Iivro de Controle de Cargas aos Advogados alem do prazo, em que ja intimou os

advogados no Diario da Justiga Eletronico, e quando a intimacao nao surtiu efeito ela

forma uma pasta individual de controle para cada advogado e remete ao Juiz. Pudemos

constatar a existencia de duas pastas em que o Juiz ja se manifestou.

Logo, em virtude de persistirem algumas cargas ainda em aberto,

orientamos a mesma que proceda a cobranga da forma que ja vem sendo efetivada. Onde

estiver "OK", a porque o processo foi constatado no Sistema Controle e esta em aberto

tambem no livro de carga e os demais estao em aberto no livro, mas nao constou em

nosso relatorio (Sistema Controle).

Demonstrando mais zelo, a mesma nos apresentou um outro livro que utiliza

para o fim de manter o controle das entregas das CertidOes de UHD aos advogados,

posto que os respectivos processos ja sao remetidos ao arquivo, fato este que denota o

cuidado necessario para o exercicio do seu mister de escriva, frise-se bem zelosa,
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diremos mais, os demais servidores caminham no mesmo passo.

Portanto, as irregularidades tangentes as cargas em aberto estao sendo

sanadas.

DOS PROCESSOS:

Segundo informado pela diligente escrevente, Valeria, nao consta nenhurn

menor internado nos processos referentes a Infancia e Juventude, sendo que estes feitos

estao em capa rosa, juntamente corn os da Familia.

Com relacao aos processos referentes ao Juizado Especial Civel, os

processos do Projudi sao 131, sendo que existem 05, da Familia. Consultando o

Projudi, verificamos alguns processos paralisados, a maioria do mes de junho de 2013 e

os seguintes em prazos diversos:

PROTOCOLO FASE PARALISADO DESDE:

5256034.85

5235426.66

5016013.85

ag. nova precatoria

verificar processo

ag. fim do prazo de suspensao

13/05/2013

15/05/2013. Obs.: Existem mais alguns (poucos)
do m@s de maio.

04/03/2013.

Em conversa com a mui dedicada escriva, Talita, ela nos noticiou que este

atraso a em virtude do usufruto de suas ferias, pois so ela a que atua no Projudi. E, assim

que voltar a trabalhar vai resolver todas as pendencias. Nos afirmou, ainda, que vai treinar

a voluntaria Diuslaine para auxilia-Ia no Projudi.

Consta no Sistema Controle, dentre as diversas fases dos processos fisicos,

que existem poucos processos paralisados, sendo que tangente a fase aguardando

providencia da escrivania , sao apenas tres:

PROTOCOLO

201104627234

201201927166

201301859464

PARALISADO DESDE:

03/05/2013 (67 dias)

03/06/2013 (36 dias)

03/06/2013 (36 dias).

Na fase sentenca transitando em julgado , o Sistema Controle informa que

sao 21 no aguardo de certidao de transito para possivel arquivamento.

Na fase aguardando publicacao de extrato, sao oito.

Entao, diante destas pequenas irregularidades acima mencionadas, os

processos foram selecionados e sugerimos aos mui diligentes servidores que as

dirimissem e comegaram a faze-lo em nossa presenga.
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E, nesta data, 16 de julho de 2013, a mui diligente e dedicada escrevente,

Valeria, certificou o transito e encaminhou 15 processos para a devida baixa e 06 foram

remetidos dantes a contadoria, pois pendiam de calculo de custas remanescentes.

Documentos para juntar sao muito poucos e so nao foram juntados porque

os respectivos processos nao estao na serventia.

Programa Atualizar:

Nesta escrivania, verificou-se que visualmente o "layout" do Programa vem

sendo mantido e tambem os localizadores estao sendo normalmente utilizados.

ESCRIVANIA DO CRIME E FAZENDAS PUBLICAS

Observacoes Preambulares:

Os processos corn prisao cautelar decretada tramitam separados dos

demais , constando , na capa , a informacao de que o reu esta preso.

Os processos de Execugao Penal estao separados dos processos de

conhecimento e por regimes de cumprimento , por tipo de andamento , conforme o Manual

de Rotinas de Execucao Penal da Corregedoria do Estado de Goias.

Estao organizados conforme a resolucao 113 do CNJ e o Manual de

Execucao da CGJ , ou seja , estao separados em PEP, Roteiro de Pena e incidentes.

Verificamos que a escriva mantem urn controle rigoroso dos processos,

principalmente dos presos provisorio e dos que encontram -se em cumprimento de Pena.

Servidores Iotados:

Escriva : Carmem Marques Machado;

Escrevente : Camila Souza Melo;

Cedido pela Prefeitura : Rerison Gustavo dos Reis Galdino;

Estagiario : Tiago da Paz Pinto;

DOS LIVROS

Livros Obrigatorios (nos termos do art. 45, itens 1 e 2, da Consolidarao de Atos

Normativos)
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A escrivania possui apenas alguns dos Iivros obrigatorios, conforme as

seguintes observacoes:

Livro de remessa a tribunais superiores : o Iivro a regularmente utilizado pela serventia.

Livro de carga aos Advogados : utiliza o sisterna de folhas soltas. Detectamos 17

processos com carga ha mais de 05 (cinco) dias, dentre os quais:

Processo DtFase Fase

COM CARGA AO ADVOGADO
200402706794 04/12/09 BENEDITO RANGEL - OAB: 5291-GO

COM CARGA AO ADVOGADO
201200788227 04/09/12 BENEDITO RANGEL - OAB: 5291-GO

COM CARGA AO ADVOGADO
200905134600 13/05/13 BENEDITO RANGEL - OAB: 5291-GO

COM CARGA AO ADVOGADO
201204453025 24/05/13 BENEDITO RANGEL - OAB: 5291-GO

COM CARGA AO ADVOGADO
201203737011 24/05/13 BENEDITO RANGEL - OAB: 5291-GO

Natureza Dias

EXECUCAO FISCAL 1313

CARTA PRECATORIA
CRIMINAL 308

REPARACAO DE DANOS 57

DECLARATORIA 46

INDENIZACAO 46

Livro de carga ao Ministerio Publico: utiliza o Iivro ata. Detectamos 33 processos com

carga ha mais de 05 (cinco) dias, dentre os quais:

Processo DtFase Fase Natureza Dias

9601265945 24/04/13 COM CARGA PARA O ACAO CIVIL PUBLICA POR ATO 79
MINISTERIO PUBLICO _ DE IMPROBIDADE ADM

201103795788 08/05/13 COM CARGA PARAO ACAO CIVIL PUBLICA PORATO
65MINISTERIO P UBLICO DE IMPROBIDADE ADM

201103795966 08/05/13
COM CARGA PARA 0
MINISTERIO PUBLICO

ACAO CIVIL PUBLICA POR ATO
DE IMPROBIDADE ADM 65

201200966540 14/05/13 COM CARGA PARA O
FLAGRANTE/INQUERITO 59MINISTERIO PUBLICO

201105043783 14/05/13 COM CARGA PARA O
ACAO PENAL 59MINISTERIO PUBLICO

Em todos esses casos, orientamos a escriva a cumprir o disposto no inciso

XVI, do artigo 328b, bern como artigo 349, ambos da Consolidacao dos Atos Normativos

da Corregedoria, ou seja, entrar em contato com os advogados responsaveis, cobrando a

devolucao dos autos, bern como comunicar ao juiz, caso os autos nao sejam restituidos,

no prazo de cinco (05) dias, para que sejam tomadas as devidas providencias.
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Livro de carga de inqueritos e documentos : a utilizado de forma regular.

Livro de registro de armas , de objetos e valores: utiliza o sistema de folhas soltas.

Consta uma arms de fogo nas dependencias da serventia e tres armas no deposito

publico, vez que o Provimento 03/2013 revogou o Provimento n° 20/2012, no que tange a

remessa das armas ao Batalhao de Policia Militar. A escriva informou que quando as

armas apreendidas atingem numero consideravel, sao encaminhadas ao Tribunal de

Justiga.

Livro de alistamento e revisao de jurados : utiliza o livro ata, razao pela qual a escriva

foi orientada a utilizar o sistema de folhas soltas, conforme disposto no artigo 45, item 2,

alinea "k", da Consolidagao dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiga.

Livro de sorteio de jurados e atas de sessao do juri : as atas sao conservadas em

pasta de elastico, razao pela qual a escriva foi orientada a utilizar o sistema de folhas

soltas, conforme disposto no artigo 45, item 2, alinea "I", da Consolidacao dos Atos

Normativos da Corregedoria-Geral da Justiga.

Livro de registro de termo de audiencia : o livro nao a utilizado pela serventia. A escriva

foi orientada a proceder a sua devida escrituragao, conforme disposto no artigo 45, item 2,

alinea "m", da Consolidagao dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiga.

Livro de audiencias admonitorias : o livro tambem nao a utilizado pela serventia. A

escriva foi orientada a proceder a sua devida escrituracao, conforme disposto no artigo

45, item 2, alinea "o", da Consolidarao dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da

Justiga.

DAS JUNTADAS

Documentos e petiroes para juntar estao separados, em pastas de elastico,

entre crime e fazendas publicas. Na pasta de fazendas publicas constam em torno de 25

(vinte e cinco) documentos, sendo que o mais antigo esta datado com o protocolo de

17/01/2013. Na pasta do crime, constarn em torno de 116 (cento e oito) documentos,

sendo que o mais antigo esta datado com o protocolo de 27/04/2012. Informamos que no

momento da correicao ja estavam providenciando as juntadas.

DOS PROCESSOS

Conforme Relatorio gerado pelo Sistema Controle da Corregedoria Geral da
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Justica do Estado de Goias, junto ao SPG - Busca Avangada atraves do PROJUDI,

existem 1.525 processos em tramitacao, 1.394 fisicos e 131 eletronicos, em tramitacao na

serventia.

A escrivania pratica atos indicados no Provimento n° 05/2010 da

Corregedoria, referente aos atos ordinatorios.

0 Sistema de Decisoes Monocraticas - SDM a alimentado normalmente

pelo gabinete.

Em consulta ao Sistema Controle, vislumbramos aproximadamente 898

processos paralisados ha mais de 15 dias, descumprindo o disposto no artigo 145a, § 2.°,

da Consolidagao dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiga, dentre os quaffs

120 (cento e vinte) tratam-se de autos remetidos ao procurador fiscal, 27 (vinte e sete)

tratam-se de autos remetidos Tribunal Regional Federal.

Dentre os casos de paralisadao processual sem justificativa, podemos

mencionar, a exemplo, os seguintes:

Aguardando Decurso de Prazo - 75 processos:

Processo DtFase Fase Natureza Dias

200600663536 11/01/07 AGUARDANDO DECURSO DE
INQUE_RITO 2371PRAZO

200900772969 16/10/09 AGUARDANDO DECURSO DE
INQUE RITO 1362PRAZO

200602135570'' 03/05/10 AGUARDANDO DECURSO DE
ACAO PREVIDENCIARIA 1163PRAZO

201001181373 06/05/10 AGUARDANDO DECURSO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DE
1160PRAZO OCORRENCIA

201000184573 06/05/101 AGUARDANDO DECURSO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DE
1160PRAZO OCORRENCIA

Conclusos entregue a escrivania - 74 processos:

Processo DtFase Fase Natureza Dias

200700175150 06/03/07 AUTOS CONCLUSOS ENTREGUE A TERMO CIRCUNSTANCIADO DE
2317ESCRIVANIA OCORRENCIA

200900001938 05/07/11 AUTOS CONCLUSOS ENTREGUE A,
PRISAO EM FLAGRANTE 735ESCRIVANIA

201102344154 30/09/11 AUTOS CONCLUSOS ENTREGUE A
EXECUCAO 648ESCRIVANIA

201103993644 13/08/12 AUTOS CONCLUSOS ENTREGUE A
CARTA PRECATORIA CRIMINAL 330ESCRIVANIA

200402706859 04/04/13 AUTOS CONCLUSOS ENTREGUE A
EXECUCAO FISCAL 96ESCRIVANIA

Remetido ao distribuidor para baixa total - 60 processos:
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Processo DtFase Fase Natureza Dias

200904008376 05/03/13!1 REMETIDOAO DISTRIBUIDOR PARA BAIXA TOTAL QUEIXA-CRIME 126

MEDIDAS
201002688226 05/03/13 REMETIDOAO DISTRIBUIDOR PARA BAIXA TOTAL PROTETIVAS DE 126

URGENCIA

200904450028 05/03/13 REMETIDOAO DISTRIBUIDOR PARA BAIXA TOTAL INQUERITO 126

201102708865 05/03/13 REMETIDO AO DISTRIBUIDOR PARA BAIXA TOTAL INQUERITO 126

200603964332 05/03/13 REMETIDOAO DISTRIBUIDOR PARA BAIXA TOTAL EXECUCAO 126
PENAL

Remetidos a Delegacia - 43 processos:

Processo DtFase Fase Natureza Dias

20070330577215/10/07 REMET. A DELEGACIA DE ORIGEM TERMO CIRCU ANCIADO 2094C A
O CORREN

200904080379112/02/10 REMET A DELEGACIA DE ORIGEM INQUERITO 1243

20090408079412/02/10 REMET. A DELEGACIA DE ORIGEM INQUERITO 1243

201002633243 27/09/10i REMET. A DELEGACIA DE ORIGEM TERMO CIRCUNSTANCIADO
1016DE OCORRENCIA

201002273000 28/09/101 REMET. A DELEGACIA DE ORIGEM TERMO CIRCUNSTANCIADO
1015DE OCORRENCIA

Cientificada, a escriva se comprometeu a oficiar ao delegado, para sanar

tais irregularidades e ao representante do Ministerio Publico, para acompanhamento.

Aguardando Devolucao de Precatoria - 43 processos:

Processo DtFase Fase Natureza Dia
200903639860 03/02/11 AG. DEVOLUCAO DE PRECATORIA ACAO PENAL 887
200501671131 14/12/11 AG. DEVOLUCAO DE PRECATORIA ACAO PENAL 573
201004009237 15/08/12 AG. DEVOLUCAO DE PRECATORIA FLA_GRANTS/INQUERITO 328
201002907556 28/08/12 AG. DEVOLUCAO DE PRECATORIA DENUNCIA 315
200502223566 18/09/12 AG. DEVOLUCAO DE PRECATORIA ACAO PENAL 294

Encaminhando a postagem - 28 processos:

Processo DtFase Fase Natureza Dias
200702838394 23/05/13 ENCAMINHANDO A POSTAGEM EXECUCAO FISCAL 47

200003385722 23/05/13 ENCAMINHANDO A POSTAGEM EXECUCAO FISCAL 47

200702821068 03/06/13 ENCAMINHANDO A POSTAGEM EXECUCAO FISCAL 36
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200502677583

200600251149

03/06/13
03/06/13

ENCAMINHANDO A POSTAGEM

ENCAMINHANDO A POSTAGEM
I EXECUCAO FISCAL 1 36

ACAO PREVIDENCIARIA j 36

Aguardando providencia da escrivania - 21 processos:

Processo

200901616162

200804187074

201000953879

201000882513

201200581169

DtFase

06/03/13

21/03/13

21/03/13

21/03/13

21/03/13

Fase

AGUARDANDO PROVIDENCIA DA
ESCRIVANIA

AGUARDANDO PROVIDE=NCIA DA ACAO CIVIL PUBLICA POR ATO
ESCRIVANIA DE IMPROBIDADE ADM

AGUARDANDO PROVIDENCIA DA
ESCRIVANIA

AGUARDANDO PROVIDENCIA DA
ESCRIVANIA

ACAO PENAL

ACAO PENAL

AGUARDANDO PROVIDE=NCIA DA ACAO PENAL
ESCRIVANIA

Natureza Dias

EXECUCAO PENAL 100

85

85

85

85

Em todos os casos, repassamos a listagem dos processos a escriva, que se

prontificou a resolver as pendencias existentes, iniciando, ainda, no decorrer dos

trabalhos correicionais.

Processos Envolvendo Prisoes Cautelares :

Segundo relatorio de prisoes gerado pelo Sistema Controle, junto ao SPG,

existem 12 (doze) processos corn prisoes cautelares, constando no estabelecimento

prisional, 11 (onze) presos provisorios:

e DiaN° Processo Infragao Nom do Acusado Data Prisao Situagao

201204152025 Roubo
Josa Ricardo Souza

Rodrigues
23/11/12 Ag. Aud. Dia 01/07 /2013 230

201201462724 Homicidio Josa Ricardo Souza 12/12/12 Ag . Intimacao da pronuncia 211Rodrigues

201203258377 Estupro Lourengo Pereira Neves 31/01/13 Suspenso - Ag. Pericia 161
Madica

201301084063 ascimentoHomicidio Joao Carl 28/02/ 13 Ag. Aud . Inst. Dia 30/07/13 133Silva

201100982978 Victor Vinicius CardosoFurto 12/03/133 Cumprimento 121Maia de Alvara de Soltura

201300997073 Drogas
Juan Diego Rosa da

26/03/13 Ag • audiencia Inst. dia 107Silva 01/07/13

201301254791 Furto Fabio Costa Oliveira 18/04/13 Ag. audiencia Inst. dia 84
01107/2013

201301667549
Drogas Alessandro Lins de

Albuquerque 20/05/13 Ag. Def.Preliminar 52

201301724828 Furto !Juarez Jesus de Oliveira 23/05/13 Ag. aud.Inst . Dia 05/07/13 49
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201301820657 Estupro Ag. Dec . Prazo p/Def.Ant6nio Junio 26/05/13 46Preliminar

200900233774 Homicidio Alex Galvao De Morais 07/06/13 Recebido Pelo Tribunal de
34Justica

1
201300295273

Lesao Valdeir da Silva 09/07/13 Ag Inst IP 2Corporal . .

PROCESSOS ELETRONICOS (PROJUDI)

Consta o total de 131 processos eletronicos em andamento, sendo 99 do

Juizado Criminal e 32 da Vara das Fazendas Publicas, na qual consta somente 01

processo sem andamento ha mais de 20 (vinte) dias: n.° 7095398.82.

No tocante ao Juizado Criminal, constam 53 processos sem andamento ha

mais de 20 (vinte) dias, descumprindo o disposto no artigo 145a, § 2.°, da Consolidacao

dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiga dentre os quais:

N° Processo Ultima
Movimentacao Descrigao da Movimentagao

7076613.9 25/03/13 JUNTADA DE PETIcAO -
7168155.74 25/03/13 JUNTADA DE PETI(^AO -

AUDI ENCIA REALIZADA COM SENTENQA SEM MERITO -5188603.34 10/05/13
(Preliminar - 03/05/2013 08:00)

7119034.77 10/05/13 AUDIENCIA REALIZADA SEM SENTENQA - (Preliminar - 03/05/2013
08:00)

AUDIENCIA REALIZADA SEM SENTENQA - (Preliminar - 03/05/20135196469.93 10/05/13
08:30)

Programa Atualizar:

Nesta escrivania, verificou-se que visualmente o "layout" do Programa vem

sendo mantido. Os localizadores tambem estao sendo normalmente utilizados.

ESCRIVANIA DO 2° CIVEL E ANEXOS

Servidores lotados:

Escriva /Tabelia Oficiala : Lucia do Nascimento Magalhaes;

Tabeliao substituto : Amelico Ferreira Cardoso Junior;

Escrevente Contratada : Rosangela Ferreira da Silva Cardoso;

Auxiliar de Cartorio : Leidiane Moreira Silveira Santana;

Temporarios : Thiago da Paz Pinto
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Daniel Rodrigues de Morais

Observacoes:

Esta serventia nao a oficializada e tambem funciona o 2° Tabelionato de

Notas, Registro Civil das Pessoas Naturais, de Pessoas Juridicas, Titulos, Documentos e

Protesto.

Livros Obrigatorios (nos termos do art. 45, item 1, da Consolidacao de Atos

Normativos):

Livro de Registro de Termo de Audiencia : A escrivania utiliza o referido livro, conforme

determina o disposto no artigo 37, item 1, alinea b, da Consolidarao dos Atos Normativos

da Corregedoria.

Livro de Carga ao Juiz: 0 referido Iivro a utilizado, segundo a encarregada da serventia,

para controle interno, contudo, foi informado a encarregada que conforme dispoe o artigo

37, item 1, alinea d, da Consolidacao dos Atos Normativos da Corregedoria, o controle

das cargas deve ser realizado pelo SPG e, havendo necessidade, deve-se emitir relatorio

proprio, dispensada a sua encadernacao.

Livro de Carga a Advogados : 0 Iivro a utilizado regularmente. Conforme relatorio

retirado do Sistema Controle, corroborado por consulta ao Sistema de Primeiro Grau,

detectamos as seguintes cargas com prazo extrapolado:

Processos Fase atual

201200853762 Com carga ao advogado desde 04/04/2013

201201745122 Com carga ao advogado desde 24/04/2013

201100830035 Com carga ao advogado desde 25/04/2013

201200098018 Com carga ao advogado desde 04/04/2013

Livro de Carga ao Ministerio Publico : 0 Iivro esta sendo regularmente utilizado. 0

controle das cargas ao representante do Ministerio Publico tambem a feito normalmente

via Sistema de Primeiro Grau. Conforme consulta efetuada no SPG, nao detectamos

nenhuma carga com prazo extrapolado.

Livro de Remessa aos Tribunais Superiores : A encarregada da escrivania nao utiliza o

referido livro, contrariando o que dispoe o artigo 37, item 1 , alinea i , da Consolidagao dos

Atos Normativos da Corregedoria, razao pela qual a orientamos a providenciar sua

confeccao.
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Processos em tramitacao:

Atualmente, existem 510 processos fisicos e 131 processos virtuais do

Juizado Especial Civel em tramite na serventia, de acordo com os dados obtidos pelo

Sistema Controle, Sistema de Primeiro Grau e Sistema PROJUDI.

A conclusao de processos ao gabinete a feita toda segunda-feira, por

determinadao verbal do juiz, em adequacao ao volume de trabalho da serventia.

As diretrizes do Programa Atualizar estao sendo aplicadas corretamente. A

utilizacao e atualizacao dos localizadores tambem vem sendo observadas.

Os atos determinados pelo Provimento 05/2010, chamados atos

ordinatorios, sao praticados regularmente.

De acordo com dados obtidos do Sistema Controle verifica-se que existem

359 processos aguardando providencia da serventia ha mais de 15 (quinze) dias,

conforme dispoe o art.145, §2° da Consolidacao dos Atos Normativos, dentre os quais,

encontram-se: 48 na fase "Remetido a Procuradoria Federal do INSS", 19 "Remetido ao

Procurador Fiscal", 4 "Recebidos pelo Tribunal de Justica" e 1 consta como "Remetido ao

TRF".

Assim, constatamos, in loco, varios processos, nas mais diversas fases,

cujos prazos encontram-se extrapolados, isto e, sem movimentacao ha mais de 15

(quinze) dias, conforme exemplos a seguir:

-Aguardando Juntada de Interlocutoria - 8 processos
Processor Fase atual

201103385296 Aguardando juntada de interlocut6ria desde 13/02/2013

201202866241

201004174904

Aguardando juntada de interlocut6ria desde 06 /03/2013

Aguardando juntada de interlocut6ria desde 01 /04/2013

- Ag uardando Decurso de Prazo - 37 processos
Processos Fase atual

201002350950

201201566155

200705122500

200901622200

201203246352

201203371483

Aguardando decurso de prazo desde 28/12/2012

Aguardando decurso de prazo desde 07/05/2013

Aguardando decurso de prazo desde 07/05/2013

Aguardando decurso de prazo desde 07 /05/2013

Aguardando decurso de prazo desde 07/05/2013

Aguardando decurso de prazo desde 07/05/2013

- Aguardando Devolucao de Precatoria - 1 processo
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Processo Fase atual

201000583400 Aguardando devoluceo de precatbria desde 01/03/2013

- Aguardando Devolucao de Mandado - 23 processos

Processes Fase atu

201203699365 Aguardando devolugeo de man

201101799581 Aguardando devolureo de man

200804749501 Aguardando devolutteo de man

201002968415 Aguardando devolureo de man

201201309900 Aguardando devolugeo de man

- Aguardando Providencia da Escrivania - 50 processos

Processes Fase atu

200904056877 Aguardando providencia da escr

201200739641 Aguardando providencia da escr

201101541550 Aguardando providencia da escr

9701667778 Aguardando providencia da escr

199902300112 Aguardando providencia da escr

- Autos Conclusos Entregues a Escrivania - 12 processos

Processes Fase atu

201301265521 Autos Conclusos Entregue a Esc

201301586247 Autos Conclusos Entregue a Esc

201201242783 Autos Conclusos Entregue a Esc

201103308577 Autos Conclusos Entregue a Esc

201103934974 Autos Conclusos Entregue a Esc

- Autos Conclusos Remetidos a Escrivania - 3 processos

al

dado desde 08/03/2013

dado desde 29/04/2013

dado desde 29/04/2013

dado desde 06/05/2013

dado desde 22/05/2013

al

ivania desde 20/05/2013

ivania desde 20/05/2013

ivania desde 20/05/2013

ivania desde 20/05/2013

ivania desde 20/05/2013

al

rivania desde 15 /05/2013

rivania desde 15 /05/2013

rivania desde 16 /05/2013

rivania desde 16 /05/2013

rivania desde 20/05/2013

Processos

201202590998

201204506145

201202597968

Fase atual

Autos conclusos remetidos a escrivania desde 15/05/2013

Autos conclusos remetidos a escrivania desde 15/05/2013

Autos conclusos remetidos a escrivania desde 11/06/2013

- Aguardando Providencia da Parte - 14 processos

Processos

200603813490

199902301798

201202040181

201002477454

Fase atual

Aguardando providencia da parte desde 14/03/2013

Aguardando providencia da parte desde 19/03/2013

Aguardando providencia da parte desde 21 /03/2013

Aguardando providencia da parte desde 01/04/2013
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201103677831 Aguardando providancia da parte desde 25/04/2013

Por outro lado , orientamos a encarregada da escrivania a proceder a

conferencia mensal do relatorio gerencial processual do SPG, a fim de corrigir eventuais

problemas no tramite dos feitos na serventia.

Deixamos copia da listagem dos mencionados processos corn a escrevente,

orientando-a a proceder as devidas correcoes para solucionar o tramite dos feitos na

serventia. Tais providencias comegaram a ser tomadas ainda no decurso dos trabalhos

correicionais.

Projudi - Juizado Especial Civel

Em relagao aos processos do PROJUDI, constatamos a existencia de 12

processos com movimentagao ha mais de 20 dias, a exemplo dos relacionados a seguir:

N° Processo
Ultima

Movimentagao Descricao da Movimentagao

5163859.9 23/04/13 MANDADO CUMPRIDO - (Referente a Mov. DESPACHO
(14/02/2013 16:31:59))

5188807.78 24/04/13
INTIMAQAO LIDA- Para Eliaquim Lopes Curcino (Referente a
Mov. AUDIENCIA DE CONCILIAQAO MARCADA (25/03/2013

16:54:56)) - (Promovente)

5124135.95 29/04/13
INTIMAcAO LIDA - Automaticamente para Benedito Rangel

Referente a Mov. CERTIDAO EXPEDIDA (19/04/2013 10:58:06)) -
(Promovido)

5159482.92 29/04/13
INTIMAQAO LIDA - Automaticamente para Herbert Bruno o

Itapirapuense (Referente a Mov. CERTIDAO EXPEDIDA
(18/04/2013 13:00:25)) - (Promovente)

5213809.50 03/05/13 JUNTADA DE PETICAO - Carta de preposigao

CONCLUSOES/SUGESTOES:

Conforme afirmado alhures, o Dr. Silvio solicitou de nos uma verificacao "in

loco", no Deposito Publico local e Ia pudemos verificar que consta apenas um bern

apreendido e relacionado pela Depositaria Publica, no mais sao muitas caixas de

processos arquivados, mas de forma precaria (caixas rasgadas), varias urnas de votacao

da Zona Eleitoral e demais objetos (relatorio anexo da Depositaria, Divina), sendo que nos

Cartorios tambem constatamos a existencia de muitas caixas de processos arquivados

que deveriam estar no arquivo.

Averiguamos que o espago a razoavel e se for bern organizado, estara, ao

menos, momentaneamente, apto para funcionar all, em conjunto, o Deposito Publico e o

Arquivo que a inexistente no predio do Forum.
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No que concerne ao Programa Pal Presente, como afirmado alhures, o mui digno Juiz

de Direito e Diretor do Foro, Dr. Silvio Jacinto Pereira nos afirmou que ira resgata-lo.

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

melhor juizo.

ASSESSORIA CORREICIONAL JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL -

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DE COIAS, em Goiania, aos 19 dias

do mes de julho de dois mil e treze (19.07.2013).

Lucimar Batista Pereira

128 Asses ra/Correicpnal

Vitor dos Santos Batista

20° Assessor Correicional

Ellen Fernanda Hilario

258 Assessora Correicional
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ESTADO DE GOIAS

PODER JUDICIARIO

COMARCA DE ITAPIRAPUA

Officio no 001/2043 Itapirapu", 16 de julho de 2013. 14

Ilma Sra. Dra.

Lucimar Batista Pereira

12a Assessora Correicional
t

Ilma Senhora,

a
Em atendimento a solicitacao verbal da Exma. Sra. Dra.

Lucimar Batista Pereira 12a Assessora Correicional, do EGTJ, informo a V.

Excelencia, que o Deposito Publico desta Comarca apresenta as seguintes

imperfeig6es: defeito na cobertura, o que provoca goteiras; defeito no forro

provocado pelas goteiras existentes. 0 Deposito tem 4abertura para

ventiiasa"o no ambiente (Janelas e ports"o grande).

Quanto a utilizacao do Deposito Judicial, o mesmo esta

sendo utilizado conforme relasao abaixo:

-Pelo Cartorio Eleitoral, para armazenarrnnto de caixas

com documentos*de descarte;

-Pelo Cartorio do Crime, para armazenamento de

objetos produtos de furtos e apreendidos, tais como pecas de bicicletas,

canoa, etc.., bern como caixas de processos arquivados, pastas e Iivros de

arquivos;

-Pelo Cartorio de Familia e 10 Civel, para

armazenamento de objetos produtos de furtos e apreendidos, bern como

caixas com processos arquivados;

a



-Pelo Cartorio do 20 civel e anexos, para guarda de

armarios com caixas de processos arquivados;

-Pela Secretaria, para armazenamento de armarios com

livros, mesas(estragadas), monitor de Computador (estragado), alem de

materiais de consumo, materiais de limpeza e arquivo;

-Depositaria Publica, para deposito de objetos

penhorados, onde atualmente encontra-se depositado apenas Uma

Semeadeira de Sementes, de cor vermelha.

Atenciosamente,

Divina Correia Pedroso Oliveira

Depositaria Publica e Avaliadora Judiciaria
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Estado de Gains
1'ODER JUDIGIARIO

TRIBUNAL DO JCIRI DA COMARCA DE ITAPIRAPUA

ATA DE JULGAMENTO DO REU: JEFERSON DA SILVA FERRERIA

Ao primeiro dia do mes de outubro do ano d^ doffs mil e We

(01. 10.2007), nesta cidade e comarca de Itapirapua, Est^do de Goias, o Edi ,4 io

qo Forum local, na sala propria do Tribunal do Juri, a portal Tabe6s, as 100

laoras, presentes o Meritissimo Juiz,;Substitututo da Comarca ;e Presidentedo

'tribunal do Juri, Excelentissimo Se''nhor Doutor JOAO LUIZ DA COSTA

MARIA DE SOUZA , GILMAR CAETANO ROSA , 1 " ]

^ANDIDA MESQUITA , SIRLEI CRISTIANE DOS SANTOS, GERA'DO

ODRIGUES BRAGA , REGIME CELIA RODRIGUES G1)OI,, NA

LUIZA GONQAVLVES BATISTA , WAGNES NOGUEIRA CORREIA,

VIVIANE LIMA SILVA MATOS , JOAO DOMINGOS GOMES DE

ALMEIDA , MARCIO NUNES DE OLIVEIR )ARECIDA MACEDO

Jurados, verificando -se a presenca dos seguintes jurados: VI A LlJ IA

COMES, Jurados, partes , a Porteira ` dos Auditorios , been eomo os Oficiais de

Justica, comigo Escriva do Crime e Secretaria do Juri a seu cargo ao final

assinado , ao toque de campainha teve inIcio os trabalhos da presente sessao

periadica do Juri. 0 MM . Juiz Presidente , abrindo a urna especial que continha

as cedulas com os nomes dos vinte e urn jurados sorteados , retirou-as para fora e

depois de conta - las, achando -as exatas, recolheu-as novamente a mesma urna,

fechando-a a chave e determinando que fosse efetuada a chamada dos senhores

LARINDO, NILTON PINIAEIRJS ITbA $LyA,JI/f]A ADRIANA ALVES,



ARLENE CONCEIQAO DOS SANTOS, RONALDO DE OLIVEIRA ROCHA,

ANTONIO CARLOS ALCANTARA DE ALMEIDA; GINI IA SI 1 A

FILI-JO. Quanto o jurado faltoso, tondo em vista a justihcativa app s en tad ! foi
n ;i±1

Iheconcedido a dispensa de particicao a secao do 1-Iavendo' nut cro 14 1 de

Jurados o MM. Juiz declarou aberta a sessao e anunciou que is ser'submetido a

julgamento o Processo Crime n.° 200602306986 em que e autora :a JUSTIcA

PUBLICA e reu JEFERSON DA SILVA FERREIRA, Feito o pregao das pastes,

comparecerarn o reu JEFERSON DA SILVA FERREIRA, a representante do

Ministerio Publico fiesta comarca Dra. LUCIENE MARIA SILVA

OLIVEIRA, que foi convidada pelo MM. Juiz a assumir a Tribuna de acusa4ao,

o que foi feito. Compareceram tambem as testemunhas arroladas pela acusacao:

ALESSANDRO FRANCISCO DE JESUS; JONAT #N LOPES A SIL A/

c ausente mediante Justificativa o jurada MAN ^,EL BARIZII31~ IRO

SUPLEN1'ES: SUELINA DE FATIMA G. PEIXOTO, PATI ,ICI' r QUE Oz;i •^]

DAVI RODRIGUES AZEVEDO, WILSON GOMES LOUREN, 'O, , OS

MARIA REGINA CANCADO COSTA, ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA,

'1jELINTRO MAIA; GENI DA SIL\ A FERREIRA. 'Ausente o!detct soi cloy •eu

que por meio da peticao ora apresentada a este Juiz comunica a impossibilidade

de comparecer nesta secao do juri tendo cm vista estar acometido de sindrome
depreciva , conforme o atestado anexo Iavrado pelo Dr. Joubert Vie'ira Toledo
CRM 5290. Logo em seguida , antes de iniciado efetivamente os trabalhos a

representanate do Ministerio Publico pugnou parar se entrevistar com o reu,

sendo the concedido prazo de 10 minutos para tanto. Apos o MM. Juiz

determinou que se fizesse entrar a pessoa do reu, tendo the perguntado seu nome,

N

DOUGLAS REGIS DA SILVA; MARTIONE LOPES DA SII,VA;;" MARCapS

FERREIRA, bern ainda as testemunhas arroladasl pela de esa'l, MAI

sua idade e se tinha advogado , o qual respondeu chi near-se JEFE

SILVA FERREIRA, ter vinte e tres anon de idade,^

efensor o Dr. J OAO CARLOS

% Mals.
Pr motora do Justic

er.-b'rasileilo,^

:SON

e ser

o qual r3ao est ;;a



presente, em virtude de problemas de saUde conforme atestado med ico anex;o.

epos a represcntante do Ministerio Publico pugnou por fazes use da palavra o

clue the f'oi delerido, manifestando-se nos seguintes termos: "Considerando que o

medico subscritor do atestado medico juntado nesta data pelo advogado dc

defesa, e profissional sabidamente conhecido na especialidade de inecologista c

tondo em vista que esta especialiclade e restrito ao atendimento a mulhcres o

Ministerio Publico ret uer seta oticiado ao respectivo medico, Dr,. Joubert Vica

Toledo Para ue infbrme a este Juizo atraves de relatorio circunst 'ncia. o sobs a

consulta feita ao advo rado no dia 29.09.2007, rec uer ainda, ^'c ue''b mes o

informe a este Juizo da autoriza ao pelo Conselho Re ional de edic'na qua o

a restacao de assistencia a paciente, em area alheia a sua especialidad'e Regq r

nor tim seia comunicado o fato go Concelho Regional de Medicina a firn de quc

organ averigue a conduta do medico subscritor do referido atestado

Considerando que a causa do adiamento da secao do tribunal do Juri e atribuida

exclusivamente a defesa, o Ministerio Publico requer seja mantida a prisao do

acusado ate a realizacao do julgamento " Em seguida, o MM. ;quiz

oportunizou ao reu manifestar interesse em manter ou revogar ' .a

procuracao outorgada ao causidico Joao Carlos Bento de Souza , , o mesnno

manifestou de forma livre e expontanea que sim . Per'guntado aind1 se ter

eondicoes finaneeiras de constituior urn nova advogado, o reu disse ue n5

iptivo pelo qual the foi perguntado qual seria o advogado ou' advogada
t

t,

(Imarca que aesejaria que the tosse nomeado , tendo o mesmo dito qu[f
11

! hceitaria a nomeacfio do Dr . Ronaldo Bontempo . Em seguida o MM. Juiz

proferiu a seguinte decis5o : "Diante da manifestacao do reu neste Plenario,

nomeio o Dr. Ronaldo de Souza Caldas Bontempo para produzir a sua

defesa, adiando o presente julgamento, a fim de possibilitar que o novo

defensor tenha acesso ao processo para estuda -lo e produzir a defesa do

acusado . No que diz respeito aos requerinientos do- rs1f i isrerio Publico
i f t ki a,,

defiro-os, inclusive no que diz respgi jo, a manutenc44, i ti custoria do re u,

C.:



{StG ra

pois o adiamento do julgamento se deu unica e exclusivamente por ato da

defesa Oficie-se coma re uerido Com h t t d 1Io ouve nes eq a o a nomeas ao e

novo defensor ao reu , entendo que a suspeicao anteriormente existente nao ^r
mais perciste , motivo pelo qual determino que os autos sejam encaminhados

para a apreciarao da Juiza responsavel pelos feitos desta comarca, inclusive,
f i l l µ

para a designa ao de data para o h ovo j ulgamento ,' Intimersc o; advog o

destituido. Apbs, sejam os autos conclusbs it Juiza r'esponsaj el j *10 fei
1+,,, o--.A.. - A AAA T.' , I I _ "! _ If! W I I

-- .. •. u.^ .^w^ca^vu %A P' ll-Alclud a )e u(J, uispensanao o^ sentlo

1 I J uuiuus, Lenuo antes con vocado-os para comparccerem a prOxima s ao. N

mais have d in o a cons gner mandou MM Ji Pide l, o,.uzresnte,avrar essa ata que,

lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Eu, Escriva

do Crime e Secretaria do Juri, a digitei e subscrevi.

Juiz de Direito em Substittticao:

Promotor de Justiga:

Defensores:

• 4yw ±,- . -'-r ^,.. mot,ti-u

4

. 4 L' V A,
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ESTADO DE GOIAS

PODER JUDICIARIO

COMARCA DE ITAPIRAPUA

Decisao

Processo n°200602306986

c. ,
Jeferson da Silva Ferreira, pronunciadot pela pratica do came de hgmici o simpt s,

Trata-se de acao penal proposta pelo Ministerio Publico face `de

conforme decisao de fls. 133/136.

Preliminarmente , cumpre -n a destacar o acerto da decisao de 1s. 236/M7,

que devolveu a esta magistrada a presid^ncia do processo, eis que uma ve substitu do

o advogado de defesa, a suspeicao outrora declarada deixa de produzir' efeitos na

presente asao penal daqui para frente.

do Ministerio Publico, seja por provocaCpo da defesa, seta dO oficio peso magistrado.

^4 1

Outrossim, ainda em sede de preliminar, cumpre-me ressaltar que o

acusado, apesar de ser menor de 21 anon de idade na epoca do fato delituoso, de ter

confessado o crime , de nao ossuir antecedentes criminais , bern ainda, de mantel

domicifio certo nesta comarca , em nenhum momento deste processo viu ser suscitado

em seu favor o principio constitucional de inocencia, que certamente poderia

fundamentar, desde o inicio da aCao penal, sua liberdade provisoria, seja por provocarao

fundamentos e pelas circunstancias que norteiam os fatos narrados 'nos aut ,s, o

se condenado polo crime que the foi imputado no libelo, sofreriria a apliCagao
acusado,
de pena pnvativa de liberdade nao superior a seis anos (minimo legal), o que ja

autorizaria a progressao do regime fechado para semi-aberto visto que se encontra preso

ha mais de um ano.

do beneficio da liberdade provisoria, de oficio, a possiveII afirmar clue, pelos me OS

Alen dos aspectos acima apontados e que'por si justificam la cone sao

agraciado
pelo beneficio previsto no artigo 310 do CPP, pots qualquer dos pre p

ssi 114 1

manutengao da prisao preventiva do acusado , entendo que a manuten^ao da situarao

atual caracteriza antecipagao dezarrazoada da pena
, merecendo o acusadosta r

ssu

A nao obstante o pedido ministerial consignado em ate par



ESTADO DE GOIAS

PODER JUDICIARIO

COMARCA DE ITAPIRAPUA

legais que autorizam seu carcere , previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, mostram-se

presentes. it

Ha que ser aventado, por oportuno, que diante da substitujcao rOpentina

do advogado de defesa, a designacao dnovo lulmento data ptpxim poderarj4ra

causar graves prejuizos ao acusado, colocando em risco a garantia constiucioj l,de to

um julgamento justo e da ampla defesa.j

Diante do exposto , DE OFICIO , concedo ao acusado o beneficio da^

LIBERDADE PROVISORIA, mediante compromisso de comparecer a todos os ' atos do

processo e nao praticar crime doloso , DESIGNO NOVO JURI para o dia O3/ ti Cie ,

as : 00 horas, e determino , sucessivamente:

a) expega-se o competente alvara de soltura e termo de compromisso;

b) intimem-se o acusado, seu defensor dativo e o Ministerio Publico, ;

pessoalmente;

,av

c) cumpram- se as determinagbes constantes n "decisao de fls.. 236/237

1referentes ao requerimento doMinisterio Publico; 1 4.

d ) oportunamente , tomem -se asp ^rovidencias necessarias a real'" gao d
; i IV'i V r I; iuuigamento pelo Jun Pop lar. i I l l it I' I

Itapirapua, 01 de outubro de 2007, as 16:30 horas

ne Atallah Costa

Juiza de Direito



ESTAD DE GOIAS

PODER JUDICIARIO

COMARCA DE ITAPIRAPUAd

Despacho

i

Diante do pedido ministerial, redesigno o Juri para o dia

!C ' . as C?^1 : 00 horas e determino:

a) retire-se de pauta o julgamento designado a fl. 241;

b) intimem-se.

Itapirapua, 14 de maio de 2008

Viuiane tailah Costa

Jui41 de Direito



ESTADO DE GOIAS
PODER JUDICIARIO

COMARCA DE ITAPIRAPUA

Processo : 200602306986

DESPACHO

Defiro o pedido de extrapao de copias forniulad ` as 1fl
279/281 , desde que as expensas do in eressado. As copias devern ser aktraida

nas dependencias do forum local , pelb responsavel pela escrivania re pectiva. ,,
11 t i r era lt, ! All I In"n ime-se.

Manifeste-se a Parquet sobre os documentos juntados as fls.
260/261 e 266/274.

Suspendo a sessao de julgamento anteriormente aprazada.

Apos a manifestarao, conclusos paranova designagao.

ltapirapua, 25 de setembro de 2008

Silvanio D.'ie A varenga
Juiz de Direitd;,em S bsEi is o

I



ESTADO DE GOIAS
PODER JUDICI;ARIO

COMARCA DE ITAIPIRAPUA

^Processo n°200602306986

DESPACHO

Aguarde-se em cartorio o provimento da Comarca por um

Intime-se,

Itapirapua, 03 de novembro de 2008.

IL
I^'

:9•t . YY , Ii^ f ^^ ^AI^

SILVANIO fALVARENGA

1

Jui e Ireit



Comarczi dt Itapirc,pud

Processo no 200602306986

Despacho

J ^ as . 90 horas.

Nos termos do artigo 431, do CPP, designo o Juri para o di<

Intimem- se as partes{!e os 4irados, nos Orinos dod, art,
a a , ,W A &v r, _

seguintes do CPP.

Itapirapua, p8 de

Flavio Fiorenti

]uiz d

Flavin Fiorentino de Oliveira
Juiz'die Direito lk'I



CERTI©AO

de servigo na Escrivania e dap

justica ativa e da meta 2 do CNJ

CERTIFICO que em razao do gra
ka tI1 I ^t

rioridbde na pregiarag5o dips pf

hao fdi possivel prpparar o p#'oce

ljj
a Ira , 25/setembro/2006

arm-n MargMachado
criva

A



i just as

coma ca do +tairapuS

Autos de protocolo no 20060230698

ii

Considerando a certida`o de fl. 289, redesigno

o julgamento do pronunciado ]eferson da Silva

Ferreira , pelo Tribunal do Juri desta comarca, para o

dia /J, as _:. horas.

Designo o dia 08 /J, as

: horas , pars o sorteio dos , jurados, nos

moldes do artigo 432 ; do C1digo de Processo Penal,

Providence se a liscrivania o '-preparo o

processo para julgamento pelo Tribunal do Juri,

devendo - se observar e cumprir as formalidades

legais de estilo. HI

Ademais, proceda -se a restauraSao da capa

dos presentes autos ( volumes 1 e 2).

i

I

i



CERTIDAO i

Certifico e dou fe que nao foi possivel

preparar o processo pars sessao de juri designada as fls.291, em razao do

acumulo de servigo na Escrivania, ocasionado pela meta 2 do CNJ, seguido do

recesso forense e mutirao previdenciario designado para o dia 1910212010.

f a ra u , 9/marcd/2010

JI
garret Marques Machado
I Escriva



trik.,&.iii I
(Ar

(.moarr3 rjt, i':;ti+ir;s^ tt ^

Processo no 200602306986

Ante a certidao retro, redesigno o julgamento do ^proq hciado

Jeferson ca Silva Ferreira, pelo Tribunal do Juri desta Comarca, para o dia

23..QI as Qhf2. I^ k

jurados, nos moldes do artigo 432, do Codigo de Processo Penal Brasileiro.

Designo ainda , o dia / l Las Q&hQ para o sorteio dos '. ^

pelo Tribunal do Juri, devendo-se observar e cumprir as formalidades legais de

Providencie-se a escrivania o preparo do processo para julgamento

estilo.

Sergio Divino C rvalho
]uiz de Direito 'Qi ubstituit5o

HMGPC



Certifico e dou fe que o sfrrteio

jurados designado a fl. 293 nao se realizou em razao de nao ter sido

designado pelo TJ ate a presente data o Juiz substituto do Dr. Joao

Luiz da Costa Gomes, Titular desta Comarca, que encontra-se no
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- DESPACHQ -
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tribunal
de justica

I
P0DER J ICIARIO
Ccnareae Itap4apua"

Gabinete ^o Juiz

AUTOS NO 20060230698E
I

Ante a certida"o de fI. 326, redesigno o julgprnento.
W

do pronunciado , pelo Tribunal dp Juri desta Comarca, para o d.ia' _rs
f as Flo ras.

i j' I
II Il

Designo ainda , o dia !> 1 I as '^ .
horas, Para o sorteio dos jurados, nos moldes doI art. 44 d' odig

B lU rocesso renal rasi e. o.

ka;'; J J '4 Providencie-s a escrivania o preparo do i i ocesso'l
Para julgamento pelo Tribunal do Juri, devendo-se observar e 6umpri k^
as formalidades legais de estilo.

Intimern -se e cumpra-se.

Itapirapua -GCy, J^ / C I ^J

:If

Rua 20 , .cuEnEyn r1k4nttil„E liaEa Mariam t utit t e u;dra 78, Iott Il!!I I. cilU_u if dji„jEL,i_: iii; ('E;P. 7G2 ')O-00t)
I_^tttc t i^ b^- .i i f^! 1. ),_ n iiE,,u! .+^ii^..E.r^, s^ ,f,•.ii^j^ii^^iuavr)J^ali^s.hr ^ i.^ l .I

m



F^XC$ LENTiSSIMO SENIOR D `TOR JU I'L D DMREi'l^, ^'
COMARCA I?I, ITAPIRA!'I A. ESTADO DE COIAS^ . ''

N3uc `I Ski
kll
II'i

.,ll I

200602306986,0018

DATA : 09/10/2012 OOORA 10:09
§: :rMg F AS PUD ICAS^

Apesar de hpnrado corn a ° nornea so d ste
4 ? .,o.aado. outrora fcita. oara r)atrocin a dcfcsa/intcres$cs do act}sad i s

calif cado, conforme se infere dos au' cis em epigrafe, infelizmente,i r
razacs/motivos do Toro intimo c. tambcm. da vossibilidade do submctcr-mc
a uma cirurgia vascular (veins dilatadas) no mes de dezembro, por ra .ac de
aorovcitamcnto das ferias da Faculdadc do Jussara, ondc ministro aulas
oara a turma de dircito. dcclino-mc da mcsma.

Assim requciro, a Vossa l xcelc n.cia, clue seja
nomeado outro Advosado Mara Datrocinar a defcsa do acusado.

Nestcs termos
P d1 cip{^a^ri^17 :+^^ir►

Itanirapua . 09! c outubr

I( *ALt ; 3ON' 'E
A.fV IAflfl



I'roccsso n° 200602306986

i

IF

I

L: ► espacho
(Meta Enasp/Juri -- Officio Circular 122/2012-DIP) V

Iendo em vista as constantes declina4Oes de ,advogado
nomeados por este J ulio em diversas ag6cs nesta Comarca c, cunsiderando quc na presente a4ao
jta houve a declina4ao de doffs causidicos . a lim de garaniir ao acusado a ampla detcsa, oticie-se a
Subse . ao da Uni3/tIU sollcitando a indica4ao de professional habilitado para proinover a detcsa
do acusado .Icterson da Silva Ferreira. no prazo de 10 dins.

Itapirapug 16 .fie tnt,ihro de 24l 2.

li .^^7 info Pereira
iz de Dircito

^i ran, ^SIc r!tr: 1 ` 0 1; >= c C 60 i" F^ fr t ^3



tri U n
de justic8

Processo n" 200602306986

EST DE ,) l t:
PODII tUD II IAFlO
COMA CA D ITAPIR.AP
GABI ( T E DC) JUIZ.

DESPACHO

Oficie-se a OAB local solicitando, com a maxima urgencia, c

indicacao de outro causidico para proceder a defesa do acusado Jeferson da Silva

Ferreira, tendo em vista que o advogado indicado a fl. 365 encontra-se impossibilitado
de assumir o onus, conforme declarado a fl. 348.

Feita a indicacao, desde ja fica o advogado indicado nomeado para
proceder a defesa do acusado, devendo ser, imediatamente, intimado acerca de sua

enomeac io, bern como da r alizacao desig

Intimem-se e Culmpra-s6.

Itapirapua, 03 d^iezembro de 2012.

S1v o Jacinto Pereira
Juiz de Direito

AliSilu -?r1Cv

i ^• lt•a i

tir es EN 3

Ao t x , U

z

RL.a 20, esqu
Teleccneirax 62 3374- 1545

a com Avenida Joac Marano Costa qd 75, its O4?' t centre, Itacl-apua-Gojas CEP ?62^ -''L^ 02 ^
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Processo n"200602306986

DESPACHO

EST '.D±) D GOI 'S
PC) h JU IGIA HC)
C O N RC.A E;ITAFIRA
GAB di_TE o;UUIZ

JA-GO

Defiro o pedido de fl. 387-verso e designo o dia 10 de abril de 2013,

as 08 floras para realizacao do julgamento do acusado Jeferson da Silva Ferreira pelo

Tribunal do Juri.

Retire-se de pauta o juri designado a fl. 328.

Intirnern -se as pales, tes,temunhas e jurados.

Cumpra-se.

Silvio Jaciinto Pereira
Juiz de Direito

i^iic>. f7 F < ki-na .) I Averide, i <^ trt^a^^a; c C ^s!s q 7j 75 f'!j 04'11 ch r,ira , ii:aj>irC. U, aS
i^clc:°tpll ax 52 :5374-9E45

li
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ATA DA FERCEIRA SESSAO O.DINARIA E I JU r AMEN
EDA SEG NDA TEMPORADA 1O JIJRI POP t.AR' ANO

DOIS MIL E TREZE DA CONIARCA DE ITAPIRAI X. ISTA 0
DE GOIAS. NA FORMA ABAIXO:

RLU: JEFERSON DA SILVA FERREIRA

Aos dez dias do mes de abril do ano Bois mil e treze (10/04/2013), nesta

cidade e Comarca de Itapirapua, Estado de Goias, na sala das sessoes do Tribunal do
Jurl do Forum local, presente o Dr. SILVIO JACINTO PEREIRA, MM..Juiz de
Direito desta Comarca e Presidente do mesmo Tribunal, comigo Escrevente Judiciaria I.
servindo como Secretdria do Tribunal do Juri, presente o Dr. GEIBSON CANDIDO
MARTINS REZENDE, DD. Representante do Ministdrio Publico em , $ubstitui ao
nesta Comarca. presente o acusado JEFERSON DA SILVA FERRET A.
devidamente acompanhado de sou a vof adQ dativo, Dr. BENEDITO 1 ^NGE
09hl5min ( nove horas e quinze minutos ),^e a portas abertas. o D.. fu t reside e.,
nao tondo nenhurn requerimento a ser apreciado. procedeu 4 abertura zoos tr,A Mhos d
sessao cumprimentando todos os presentes e;ordenou a Sra. Escreverte qu' •lprocede
a chamada dos jurados. Isso feito, responderarn a chamadg 24 (vinte e qu o) jury Js
convocados e notificados para esta sessao, hnao.o fazendo a de name FERNAN A
GOMI:S MACHADO, sem qualquer'justifioativa, deven4o a mesma'ser intimada pia
que no prazo de 10 (dez) dias apresentem na esfera administrative, justificative e
documentos nccessarios a ausencia da mesma ncsta sessao, e, apps, MM. Juiz.
determinou clue se abra vista ao Ministerio Publico para manifestacao. Registra-se.que
no foi realizado sorteio de jurados suplentes haja vista este ser o ultimo' julgamcato
desta Temporada, e havendo assim nurnero legal de jurados. o MM. Juiz declakou
instalada a sessao, abriu a urna especial, procedeu-se a verifica45o das cedulas c aquela
foram recolhidas as dos jurados presentes, sendo a urna lechada. A seguir, anunciou o
Dr. Juiz Presidente que seria submetido a julgamento o reu Jeferson da Silva Ferreira.
nos autos de Acao Penal n° 266/2006 (Protocolo 200602306986), em que e autora A
Justica Publica c no qual responde, como incurso nas sancoes do Art. 121, caput, do
Codigo Penal. ordenando, em consequr ricia, ao Sr. Official de Justica que apregoaSse
as pastes e as testemunhas, tendo verificado a prescnca do reu. que declarou chiamar-se
Jeferson da Silva Ferreira . ter 28 (vinte e oito) anos file idade c ser sc advogado
dativo o Dr. Benedito Rangel , este que cstava presente id se encontra"; na trib" ti7a
respectiva. llavendo o Sr. Oficial de Justine=inforrnado 99e das testenuun an-ol s
pela Acusacao. estavam presentes as seguintes: Alessandro Fraticise 3 cIe Jcs
Antonio Carlos Alcantara de Almeida c G eni da Silva Ferreira nawse faze

`presente a testcmunha .lonatan Lopes da Silva, residents na comarca de lussara/
motivo pelo qual o MM. Juiz dcixou de the aplicar a mulfa prevista no ?, do art
436 do Codigo de Processo Penal ; `•das to teinunhas arroladas pelaDef" a e t v

5 iivio Jaci fo P . re; ra
}trig d ire ;ln `^!



ill
ail

^I,. '' q 3 I 1 J

presentes as seguintes : Martione Lopes da"Silva c {Cc da ^ilv.}tver Itl, nM
fazcndo presence as testett)urnhas Marcos Felintro Mat ► o'clual ncio ids, eii rad

-1- intirn•tdo (ils 4051 e ainda ausentc A)ai^con l)oualas 'yogis da r1va ^iUU t

cidade de Cttiabd/MT. nao tendo lido devolvi Po a precatotrid ate a pre ente ,asst. Ap

ue elc> Dr Juiz Presidente foi ordenadb clue as testcntunhas ores . tes fos

recolhidas, separadamentc . a salas c Pcctais , ate ulteriores deliberae es.. 11111)do e

ulnas rat) puacssem t)UVII v uc,UIIIty;Itiw LICIP .) LI o. 11 1w^..... .. .11 11 ,111 1 ... _

procedeu ao sorteio dos jurados para compor o Consell,o de Sentenca. ^ i ^-crtind a

todos do disposto nos artigos 448 e seguintes, do Codigo de Processo Pena tl!ctn co 0
advertiu os Srs. jurados de clue tuna vez sorteados. nao poderao comtgnicari entre e1, 1
corn outrem nem manifestar suit opiniao sobre o processo. sob perla de: Xe1us4o
Conselho e multa, e passou a retirar da urna especial, na forma da lei, as c "dtlas, ita
de cada vez c flue foram lidas, em voz alts, pelo Dr. Juiz Presidente, veriticando act al.
terem silo sorteados os jurados: 1) - GLADY APARECIDA BAHIA R EIS; 2) -
CELIANA LEITE DE SOUSA PACHECO SAAD; 3) - iMARCIO JOSE ALVES
PINTO; 4) - WAGNER NOGUEIRA CORREIA; 5) - KATIA ADRIANA
ALVES; 6) - .IOST NUNES DA SILVA, e 7) - WALTER CANDIDO DE SOUSA.
Sem dar os motivos. a Defesa recusou os jurados Jucely Custodio da Silva, Neurivan
Matins Rocha e Nilton Pinheiro da Silva e a Acusacao nao recusou ,nenhum dos
;u-dos Formado o C'onselho de Sentenca. c estando todos de pe, o Dr. Juiz Preside FiteC .l C
fez aos ,iurados a exortacao do dispo to no kartlgo 472 dd C(idigo de Pr{ sso Pe,' 1,
reccbendo de cada um doles o eornpromisso fecal, contornje cousin de. ter, nos au s.

'^ hscre entc (i t I ^" ertttegmomento em clue o Dr.Juiz Presidente deterrnmou it Sr ll
a t6rit^ do proe s' so a cada 11111 ytntdc oaria copia da sentens a de pronitricia C do rel

clue foi feito. A Seguir , o Dr. Juiz Presidente dispensou os jurados no so eados n to
sessao. dcixando de convocar novamente bs nlcsmos , Baja Vista Pste r o ult
iulgamcntos delta Tentporada. A segt ir, o Dr. Juiz Presidbnte agradeeeu c }4isp)enso ' OS
jurados ciao sorteados nesta sessQio , por ser tratar da ultinia reuniao delta temporada. . to
continuo, o MM. Juiz indagou das' parses sobre as testernunhas ausen es, tend, a
acusaeao manifestado clue desistencia do depoirnento da testemunha Jonatan Lopes,,da
Silva. corn a anuencia da Deresa, e , por sun vez a Defesa desistiu da oitiva as
testernunhas ausentes MLIaicon Douglas Regis da Silva e Marcos Felintro N aia. co ► a

devida anuencia da Acusa4ao, desistenctas estas clue foram deferidas peto MM . J (iz.

Em seguida. passou -se a instru4 io plenaria corn a inquiricao das testemunhas presences.
arroladas pela Acusacao c pela Defesa, nos molder previstos no artigo 473 do C.,'P,

contortnc termos anexos. salientando que foi dada oportunidade dos jurados forrnufarem
perguntas ao ofendido e as testctnunhas, por intermedio do Juiz Presidente . Salienta-se

que a testemunha Martione Lopes da Silva , mesmo se fazendo presente , nesta sessao

loi clispensada sua oitiva pela Defesa , corn a devida anuencia da acusa4do Rcggistra se
que pelas partes nao foram requcridas, acareacoes , reconhecimento de;pessose c .oiS S e

esclarecunentos de ;peritos, been corglo lcitura de outras peyas . Em ^eguj.P,, o rcu'` of

interrogado . nos moldes descritos no artigo '74 do Ccidigp do Prroce o Peal, cc^tu,'se.

vc de termo nos autos. As lOh4lmin (dcz haras''e quareritra e urjp min utos) sessiu. of

suspensq, por dcz minutos, para que os ,luraaos puaessem ;tr ate o oanneir tic vonf a
sala pitblica. novamente tornado o Consclho do Sentenci3, as 10h5 anin i de/. hot
cinquentxt e um minutos), foi dada a palavra''ao Dr. Prornttor de Justg4a plo prat
unia horn e trintu minutos, clue apos os, cumprintentos de pra*e aq' ; presc

salientando a importancia dos jurado4 e os t esrtto julguern a present ca da me or
maneira possivel , para que ester fiquem corn a consciencia tranquila. lt1111 seguida^-se
dirigiu no MM. Juiz Presidente enfatizando o alto gran de percep44io dema<gistrado.
cumprirnentou. ainda, o advogado do acusado tnanifestado a satisfaeao de estar n^.stc
plcnario juntamente corn o Dr. Benedito Rangcl, o acusado e as servidotlc W, ui

?ilpi rryt^t^f{ tNrcua
I,it ii4 U) r^^,ta



presence, apt s, produziu a acusaeao alirmando que panes do que foi falado peas

1; i

r rescntes autos. e encerra sun fl-la as 11hO5min (onzc horas e cinco ia^tWWtos). Ato
legitima defesa do acusado , pedindo para clue os jurados absolvetn o^ j#cqsado tips
testemunhas sao mentiras , mas ressalta que o fato das amea4as sao suficlcntes pw a;,

continuo , o Dr. Juiz Presidente dcterminou a? Dr. Advogado que fizes'se us1
pelo prazo de uma horn e trinta minutos . Sara promos %a Defesa,1 send

palavra as I I hO6min (onze horns e seis rn nut( s ). mom Ito c.n que o

Rangcl , ressaltou a admira4 io ao Juiz Presid^ntc pela sua ' orma sere e
l fli e 'l tatn nte eaona auri dicaplicacuo da Justi4a. tornando a prestacao ;

i,ressaitou a crescente admira4aro pelo Dr. Promotor de Justi4a e pelo,brilh

ITT representam a sociedade. cumprimentou ainda os servidores . a scguran44 )Iica

11haa para -a,
Itc dads ,; a;
.; Bcnct. ioi

acct c
:rn cl!

smo
Jura

I'lsalientando a importancia dos mesm4, cxtcr Lando seu respeito, uma ez ^Ao,c e
'1que reoresenta a sociedade em todos os Ilsegnmentos . e, em seui ida

acusado e demais presentes. I:m seguida. disse que havia preparado urn t alho s
lcgitima defesa , mas como ja explicado pelo Ministcrio Publico, Bali tpu (Jul

aos jurados , bens como o significado de cadapum. ainda eri plentirio. nao I II o a
Codigo de Processo Penal. depois doque. led os quesitos ps explico t: mitt osan1

coerencia do Ministerio Publico, porem ressalta, dizendo que nao houve mentiras -em
plenario . confrontando assim o ilustre Promotor. Por tire , ratifca o pedido do Ministe~rio
Publico e eonsecluente nente a absolvi4ao do acusado do crime praticado , neste autos.
acatando assim a legitima defesa. e encerra suit tala as 1 i h?2min (onze horas e vine c
dois rninutos ). pugnando pela prudencia no julgamento e, em conscquencia, pi la
absolvicaodo acusado . Ato continuo . o Dr. Juiz Presidents indagou do Dr.,?romotont'de
Justica se faria use da replica. tendo etc resp^)ndido negattvantente . to colvtiymo o r.
Juiz Presidents passou it formtrlar os qucsitas na "confornt ade dos amigo o

que iria matar o acusado , mesmo com as suplicas da mae do acusado . L:,'' inda . fu
dos crimes cometidos pela vitima, salientando que o mesmo era conhecido or
Fernandinho Beira Mar , tendo razao o acusado to medo das amca4as da vitima. Frisa a

acusado agiu cm sua legitima defesa , uma vez que a vitima insistentementd } ncion

pela t-azenda 13ublica F.stadual . I xpeca - se derhdaao a ess respetto . ' l'ass esta
arbitro honortirios advocaticios correspondence ''t 16 (dezess is ) 1,11 IDs, a sergrn supos^gs

pennaneceram somente o Dr. Promotor de Justi4a. o Dr. Defensor, corniga screve4e'
o Oficial de .Justi4a em servi4o, advertindo a todos de que nao sera permit'da qualquer
interven43o que possa perturbar a livre manifesta4ao do Conselho e faro rgtirar da sj^'la
quern se portar inconvenientemente e, corn observancia do que dispoe os amigos 48'e
seguintes do Cddigo de Processo Penal. os jurados responderam aos quesi os
formulados na conformidade do termo lavrado nos autos. Em seguida , de volta a sala
pdblica. presentes os .jurados , o reu, seu advogado , o Dr. Promotor de Justi4a. c mais
circunstantes, o Dr. Juiz Ieu a senten4a que Iavrara , de acordo com as respostas dadas
pelo Conselho de Scntenga . fbi proferida a seguinte senten4a : "(...). Na confluencia +tlo
exposto . cumpre-me. na condi4ao de Presidents deste Tribunal. nos termos do artigo
386, inciso VI , do C6digo de Processo Penal , proclamar o acusado como AI3SOL.VIbO
da imputa4ao pela qua] foi denunciado. Ao advogado dativo. Doutor Bencdito Runge,l.

I ribunal do Juri, transfornrando-o 'tin Sala Secreta, onde. sob al sua residcn,
como todos responderanm of rrnativarrt nte, determinou que aos presentes sc tirassem

`

consultadas . o Dr. Juiz iridagou aos jurados se estavam h tbilitados a julg a cams
leito sobre Iles quaisquer requerimentos ou reclam14oes pela pa s qu;:u

pessoati do Conselho gcis ate cntao ' sc rnantinh un rncomuni ^^ivus , coral ttc ter

cirlquenta minutes ), o Dr. Juiz declarou errcc rrada a ses o, dispcn Zandol rcu
as comuntca4oes de csulo. (...) . r!ndo os trabalhos, as IIh:)Omr ;lt (ot .e, hors
decisao nesta Sessao Pienaria. Iicando as pares dela intim'lidas. Rcgi lrcnl ,^ i rocec
_lulgado. fa4am as anota4oes de estilo c arclirivem os atlfi s. Ddu p4 pt icada t

rtirin, ^
lUiOl}1`t

^111 11 1
I i

^



it

II

anexo. E para constar vrei esta ata quc lida c achada conforme, vai `k1evidamerue
assinada. Eu. Camila Souza Melo. Escrevente Judiciaria 1, servinducc^ino
Secretaria do Tri " oral do Juri , a diaitei.

Pereira

;1uf73c `I)irc'it^i?i rei to

Promotor de Justiga:

Acusado: /



MINISTERIO PUBLIC ESTADO DE GOIAS
PROMOTORIA DE JUSTIQA DA COMARCA DE ITAPIRAPUA - GOIAS

Rua 20 , Qd. 78 , Lt. 08111 , Ed. do Forum , Centro , Itapirapua - GO, Telefone/Fax : 3374 - 1236
E-mail: 1itapirapua @rnp.go. gov.br

Protocolo n.° 200302821745

MM. Ju z,

W. i
Tendo em vista a iminencia da realizacy o

das eleigoes municipais 2.008 e o acumulo de trabaiho tipico deste

periodo, requeiro a Vossa Excelencia a redesignagao do julgamento

pelo Tribunal do Juri, nos autos em referencia, marcado para o dia 02

de outubro de 2.008.

^?0000ZO'?1745ZOO J4

DATA : 08/00/2008 HORA : 13:45
CRIME E FAZENDAS PUBLICAS

I



ESTADO DE GOIAS
PODER JUDICIARIO

COMARCA DE ITAPIRAPUA

Processo n°200302821745

DESPACHO

Tendo em conta as alegacoes constantes das pegas de fls.

195 e 197, suspendo a Sessao de Julgamento anteriormente aprazada.

Mantenha -se os autos em cartorio ate que seja ultimado o provimento da

Comarca corn um juiz titular, a quern incumbira a designacao de nova data.

It ua 29 ^^ setembriraa p,; p

€I I



processo n° 200302821745

al
Iga

comrca de itpirapua

Redesigno o julgamento do pronunciado

Emanuel Moreira do Nascimento , pelo Tribunal do

Juri delta comarca, para o dial L2./_, as

: horas.

Designo o dia 3O / , as

J :Q_ horas, para o sorteio dos jurados, nos

moldes do artigo 432 , do Codigo de Processo Penal.

Providencie-se a Escrivania o I preparo do

processo para julgament0 pelo Tribtpal do luri,

devendo-se observar e cumprir as ,formalidad'es

legais de estilo.

Intl em-gale Cumpra-se.

tapirapu , 24 d novembro de 2009.

I



CERTIDAO

i
C E R T I F I C Oi e dou fe cue sessadido

11 1, ld %, 0 !'1 ! !

processos incluidos na meta 2 do CNJ.

juri designada para esta data no se realizou em razao do ac'umulo de se
7 ,na Escrivania, ocasionado pa necessidade de dar cumprftnento

Carte' Marques Machado
- Escriva -

!4 1, 4

{



p

Processo no 200302821745

tr•i1?{.J tii
jc, ate airy.

pronunciado , pelo Tribunal do Juri desta Comarca , Para o dialer as
h.

flao a s . 207, redesigno o Juigamento do

1?

1

DE$PACHO

NAnte a cert d` d

Designo ainda, o dia J h as h_M, para o sorteio dos
jurados, nos moldes do artigo 432, do Codigo de Processo Penal Brasileiro.

Providencie-se a escrivania o preparo do processo para julgamento

pelo Tribunal do Juri, devendo-se observar e cumprir as formalidades legais de
estilo.

HMGPC

Sergio Divino Carv Iho
Juiz de Direito em S stituicao



Certifico e dou fie que ci ! soko i de

jurados designado as fls.: 209 nao se realizou em raz6o da

incompatibilidade da pauta do Juiz Substituto, sendo que o juiz;,titular

da Comarca, Dr. Joao Luiz da Costa Gomes encontra-se no gozo de

suas ferias.

Itapi 4pua^, 23/novembro/2010

Ca jm&Warques Machado
Escriva

Alf

CERTID'AO

I



,1I1OSN

tribtunal
i4t,' filth:.

CO\IARCA t)1? 1'I',APIR AE't1A

3^2YZ1!^"y,

SPAC,HO-

(. onsic^^d^andIk nlitolt^t prctinlo4tio Ilara . t;mA
Ip:ullc rI-1.i0, de %oR o 7;i Ilrc5ctl ics alltt?S a Iacrlvatlia, dr+cndn ^^S Int^llt^r

OpOCtu n:llente cunCllto ,

JO.A() ( '() RR ;,1 CIE A ZEVFDO `ETO
Juiz de I?ireitwcr l slibstituici1o



tribunal
de justica
don5!i r, deq s

Autos n° 200302821745

PODER JUDICIARIO
Comarca de Itapirapua

Gabinete do Juiz

it

DESPACHO

Defiro o pedido ministerial de f1. 222, e redesigno o 3

julgarnento do pronunciado, pelo Tribunal do Juri desta Comarca, Para o dia

Designo ainda, o dia L2/ LLJ ' I as Je : I,Para o 'f,!

/LJ A as ap :J.

sorteio dos jurados, nos moldes do artigo 432 do C6digo de Process` Penal

i I : "i
. TM are - 1 14 1 Taci

Providencie-se a escrivania o prepaj-n do prof esso para o

julgamento pelo Tribunal do Juri, devendo observar e cumprir as corm idades'l

I legais de estilo.

lntirnern-se e cumpra-se

ltapirapua, Q 1

Juir reito em Substituicao

Itua 20. q^!gNina com A^Cmida Ju0) 41 ,iriinu t iota. guIi 78. Iatcs 0 -I; 11. Centro. Il;unir.ha;l-Crui.^
Fonmll}ix 62.33741545t2211, email: uain;^ruudcitupirq + ua'ii ' ^. u;^hr



Promotoria de Justica
de Itapirapua

Processo: 200302821745 2003022821745/0008

DATA : 0C/ 12/2012 HtORA : 15:55
CRIME E FAZEPNDAS PUBLICAS

Como e do conhecimento de j' ossa l celei ia.
Il tl

shtbscritor e titular da 02" Promotoria de Justica de Jussara c apena , resJonde p
t,a.. k', , i I t 4III f I I 141 Ili ; I

stica

Itapirapua.

Conforme demonstra certidao anexa , fui intimado a

comparecer em audiencia criminal em processo de reu preso na comarca de

Jussaral'CO no mesmo dia da sessao do juri designada neste feito , ou seja, dia

06/12/2012.

11
Por isso, solicito de Vbssa Extvle

da sessao do juri designada nests processo.

Errderep: Rua 20, gtuadra 78,iotc 08/11, Ed do Forum, C
Cidade de Itapirapu(rVGbias. Fone: (62) 3374-1236



Promotoria de Justica
de ttapirapua

I n forrno qu nos ter imos d do j AT

'orregedor Geral do Ministerio Publico do Estado : de Goia C4 1 ,'caso

cjoincicdencia de pautas, as audiencia, de reu preso preferem todas deco
I A Iii 1; i I NI I, 1 19 -{ i f„IN

inclusive as sessoes do juri de reu solt$.

redesigna4ao foi formulado somente agora.

audiencia mencionada no dia 30 de novembro de 2012, por isso o pedido de

Esclarego, outrossim, que somente fui infiinado

Ccrto de poder contar com a compreensao cle Vossa

Excelencia , peso deferimento.

^!I

OMULO COR ,A BE PAULA

Promo t^d <Tustica

Portal PJ 3.525/2011,
/

Endereco : Rua 20, quadra 78 , note 08/11, Ed . do Fdrum, Centro,
Cidade de ltapirapua/GFias . Fone : (62) 3374-1236

j
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I

A'1'A DA SF(;UNI)A SESSAO ORDINARIA DE JU"tiC;A\tliN TOS
DA SE(IUNDA TEMPORADA DO JURI POPULAR!D(') ANO''DF.

DOIS MIL I-'THE ZE Did CONIARCA DE ITAPIRAPIJ/i. FSi'A00
DE. GOIAS, NA FORMA ARAIXO: qt{

REM: EMANUEL iMIOREIRA DO NASCIMENTO

Adriana Ages; 02) - Rafael Quciroz Souxai Filho c 03) .Divino Gomes Rosa, to

abra vista at) Ministcrio Pitblico para manifcstacao. 1. ainda. ausente Gesse Cesar da
Silva a Geralda Malena Caetano Define , os quais nao foram encontrados para serer
intimados, devendo os mesmos screm exCluidos da lists de JUrados. Apos, na presen4a
do representante do Ministrio Publico c do advogado do acusado. passou-se ao sortcio
dos jurados suplentes, tondo lido veriticado c sortcados, os seguintes : 01) - Ka'tia

dcvidamente acotnpanhado do seu advo ado dativo. br. C;AI KIEL EN11G O
INIOREIRA VETO, as 08h30min (oho horns e trinta minutos). c a port4q, aborts I a,
Dr. Juiz Presidente. no tondo nenhtum requerimento a ser aprecuado,; 1procede a
ahertura aos trabalhos desta sessao cuinprimen'tando todos os presences e oi4enou a a.
Escrevente due procedesse a chamada dos jurados. Isso feito. responderam a cham4da
19 (dczenove) jurados convocados c notificados para esta sessao. nao o lazendo a jurada
Renata Cristina Marques de Can•alho. cuja ausencia loi devidamente justificada c
delcrida pelo %, ;IM. Juiz. conforme mencionado na decisao profcrida nos autos (10 pedido
de dispensa, e ainda, ausente os jurados .Jucely Cust6dio da Silva, Cetio Jose Ferreira
e Fernanda Gomes Machado, scm qualquer justificativa. devendo os mesmos serem
intimados para que no prazo de 10 (dez) dial apresentem na esfera administrativa.
justificativas a ausencia dos mesmos nesta sessao, e, apos. Juiz, detcrminou que se

nesta Cornarca. presence o acusado EMANUEL N'IOREIRA DO jNAS ^af1EN
MARTINS REZENDE, DD. Representantc do Ministc io I'ublicc cnV tbstittt% o;

do .16ri do Durum local, presents o Dr. SILVIO JACINT O PEREIRA , MMMM. Jui de
Direito desta Cornarca e Presidente do mesmo Tribunal. conni^go Escrevcntc1ludiciari ,1.
servindo como Secretaria do Tribunal do J%tri. presente o! Dr. GE113>S'ON! \1)I IO.

Aos oito dias do rocs de abril do ano Bois mil c treze (08/14/2013),
nesta cidade e Cornarca de ltapirapua, Estado de Goias. ma sala das sess6es'do 'tribunal

o MM. Juiz detcrnlinado'que os n)csillos losscm''devidarncyhte convocadas
para a proxima sessao de julgamcnto. Ato iontinuo. haN Endo assnn, pu
jurados. o Dr..luii Presidente declarou instalados os trAbaihos d41'Scu'
Ordin u•ia do Julgamentos da Segunda"lemporada do Jitri Popular do cbrreO

verificado a presenca do reu, que ides rou chamar- se Emanuel More
Dcpositaria/Oficiala de Justi4a que apreg oasse as parses e as testemun lias. 1
arti;o 14, inciso II, ambos do C:odigo' Penal . ordenando. em consequencia. at

nos autos de A43o Penal n° 1112/2003 ( Protocolo 2003028217 40, em que c autora'`A
.Justica Publics e no qual responde. como incurso nas sanGOes do Art . 121, caput, c/c

F resrdentc que seria submcttdo a JUlgamento o reu I:rnanuel %loreira do asc ► rnen

totrllca ^`"s

iti lc p r1 e .
L- I

(Ilia Ses 1)

qno n(. a

e 'rqu a
. t.11

recolhidas as dos jurados presentes. sehtdo a ulna fechada. A seauir. anunclo o 1)r. J '
Comarca. Aberta a urna espdcial. procedcu-se a vcrifica4ao das edultd'!



Nascimento . ter 45 (quarenta c cinco) anos de idade e ser scu advogado dativo o Dr.
Gabriel Remigio Moreira Neto , este que estava presence e ja se encontrava na tribuna
respcctiva. I lavendo a Sra. I)epositaria0ficiala de Justiga informado que das
testemnulhas arroladas pela Actisagao e Dei'esa. estavarn presentes as seguintcs: Osmar
Sebastian de Oliveira e Dinalva Barbosa de Oliveira, nao se fi undo presente as
testenunhas Env CorneGo de Camargo (vitima ) e Paulo Jose da Silva. os quads no
toram encontracfos para serern intitnados (11s. 240 e 25. ). Apos o que, t elo Dr. Juii
Presidente foi ordenado que as testemunhas presentes fosses . recolhiSas,
separadamente. a salas cspcciais. ate ulteri res.,deliberaces. de modo qi

Camatgo e l auto Jose Ml Silva. A seguir, o r 1% Jurz vrest cite 1 roce cu a ,,sorteiol
anuencia da Uetesa manifestou dcsistt ne i a p la oitiva da^ ^:cstcrnunh F: bin li
pudessem ouvir o depo me.nto d as uutras. tQu4stionada));a Aeusa4 o, , a de

-141 -v . o que for leito_ tendo lido congedido 15 (Cjuinze) nY inutos par quo s Senh
.Jurados fizesse a leitura da peca (fue flies' foram entreguc afim cc. in jrtr-se

;^da

(lue urna vez sorteados, nao poder io C01xrunicar-se clttre si e corn y `itrem, m
t7ianifcstar sua opiniao sobrc o processo. sob: Pena de cxd(trsao do C insets e mutt e
passou it retirar da urna especial. na forrna da lei, as ccd^ulas, uma de cac^a vez. c ice
foram lidos, em voz alta. pelo Ur. Juiz Presidente, verificando afinal. terem ssdo
sorteados os jurados: 1) -JOSE NUNES DA SILVA; 2) - ELIVANE MARIA VE,
SOUZA; 3) - ARLENE CONCEICAO DOS SANTOS; 4) - MARCIO J( I
ALVES PINTO; 5) - CIULIANA GRASSINI; 6) - GLEYDE APARECI A
BAHIA REIS, a 7) - NILTON PINHEIRO DA SILVA. Scm dar os motit-os; a
l)cfcsa recusou os jurados Denise Aparecida dos Santos , Neurivan Matias Rochu e
Marcos Francisco I)iniz e a Acusagao recusou os jurados Wagner Nogueira Correia,
Elismar Marques de Almeida e Antonio Batista de Oliveira . hormado o Consclho de
Sentensa. e estando todos de pd. o Dr. Juiz Presidente fez aos Jurados a exortagiro do
disposto no artigo 472 do (6digo dc Processo Penal, reccbendo de cada urn doles o
comprornisso legal. conlorme consta de ten-no nos autos., momento ein que o Ur. JIjiz
Presidente determinou a Sra. Escrevente que: cntregasse urna c6pia da scntenca I°de
pronuncia, a qual foi adotada conio ,relatorio do process ' conlorrne cfes ho de s

Jurados para compor o Consclho de Sentcnca, advcrtindo altodos do d sposi nos art
448 e seguintes, do Codigo de Processo Petiial, bem conio advertiu s Srs jurado

t Oh55min (dez horas e cin(luenta e ci;l1 o mirtrtos). foi dad a palm ratio 1 Pronto
o sar p ca nogan ente fbrma., ^ o Consclho de eiiten4ate o banheiro De v lta At la ihIi dt ^^

submetido a julgarncnto o acusado J Ieferson da Silva Ferreira. nos aujps de A ,o
Penal n° 266/2006 (200602306986). Ato continuo. o MM. Juiz indagou das pastes
sobre as testemunhas ausentes, tendo a Acusa4 io e Detesa manifestado pela dispetisa
das testemunhas Ery Cornelio de Camargo (vitima ) a Paulo Jose da Silva. o que Oi
deferido, e, em seguida. passou-se a irtstrugao plentiria coat a inquiri4Ao as
testemunhas presentes. arroladas pela Acusagao e pela Uetesa, nos moldes previstos no
artigo 473 do CPP. conforrne tcrmos anexos, salicn.tando que foi dada oportunidade dos
jurados tormularern perguntas as testemunhas, por intermcdio do Jtriz Presidente.
Registra-se que pelas partes nao foram reclueridas acareag yes, reconhecimento de
pcssoas c coisas e esclarecirnentos de peritos, hem conio teitura de outras pe4as. Em
seg,uida. o reu foi interrogado, nos moldes descritos no artigo 474, do COdigo de
Processo Penal, comp se ve de termo nos autos. AS IOh40min (dcz horns e (juaret'tta
minutos) a scssao toi suspensa, por vinte minutos. para que os Srs. Jurados pudessei^t; it

LA gamento esta emporacta, clue se reahzxara no dia 1111/1)4/201.3 'IS
fieando. desde ja. devidamente intimados para comparecunento ems Juizti onde rd

J 1 d T^
scssao. antes, porem. convocando o$ mesnnos Para a proxima Sess'aio dinaria
presentes autos. A seguir, o Dr. Juiz Presidente dispensou o1sjurados 60o so' r ados'.n

tra aihando nesta cidade. urna cidade tranquila. tendo este vindol'de

uc Alsuga . peso prazo tie uma nora e trinta nuntutos . que apps OS ctunprjrncnj
aos presentes . de dirigiu an MM Juiz Presidente enfati, ndo a actinira

b

j um s q



interiorana como este municipio. Apc s. nlanilestou sua repudia aos govrerhantes;,que
cuidam mal das estradas, uma vez que devido a mesma chegou corn um pouco de atraso
nesta sessao. Salientou a import3ncia do corpo de jurados, posto que os mesntoS sao
pessoas conhecedoras da socicdadc, pois estes vivem na socicdadc e sabem o que Iles
querem. motivo polo qual os cumprimentou em primeiro lugar. Ato continuo,

ressaltando o conlportan onto de acusado c iUt ti, os (ILIct s arnbos e^ av,f l chadn f ,

cumprimcnto o Dr. Gabriel Rcmigio Yloreira ?Veto, salientando a funq o da defe a,.que
c iniporiantissima , unta vez que a defesa e lundamenlal ao acusado . pois tern sseIli,
direito constitucionalmente garantindo . Cumprimento t ao Magistrad4 servtd fes.
advogados e demais presentes nesta scssao. Ian seguidaj passou a p ;odtt a acus1cao

rep,

Ii

vcrdade dos fatos. Sairentou a satista4ao e honra de estar aqui nesta cidadp advogando
dativamente Para o acusado . A defesa alega que o acusado nitro tentou matar e ttcrn
apontou a area para a Ohm, nias sine disparou aleatoriamcntc . tondo ercado em ^ cu
comport amento por ter atjrado, uina v& ter si3o . notivado P' or set! sohr inho, A1euou lj re
o acusado 1(-"U pelo i npulso e por mc)trva45o de terce ros . 1150 estant ern p^^1a,

minutos). Ato continuo. determinou ao Dr. Advogado de defesa que Hesse uso'' da
palavra. pelo prazo de urna horn c trinta minutos. Para promover a Dcie^a. sendo hhe
dada a palavra as I I h35min (onze horas e trinta e cinco minutos ), momenta em q44! o
Dr. Gabriel Remigio Moreira Neto. deu inieio ao sua Pala fazendo a leitura de,um trecho
chi biblia, em seguida cumprimentou o Magistrado. enfatizando a honra de estar soh a
presidcncia do magistrado c pela sua forma de trahalho junto a esta Comarca, corn uma
prestactto jurisdicional altarnente elicaz. cumprimcntou ainda, o Dr. Prorotor. os
colegas advogados presences, servidores e os jurados, hoje atuando corno juizes, da
causa. De inicio disse que ndo pediria a absolviF to do acusado, mas que visaria apurar a

aplica4ao e dosimetria de pena. no case cm quesI . Por con peg te. pe a
condenacao do acusado pelo crime de tentativa de homicidio e. copseq ^ê nteme' a
aplica4ao da lei penal. cncerrando-se sua gala as 11 h34min (onzc horas c tr^inta c q Vitro

da sociedade analisar. antes de praticar tats' atos. 0 Prorriotor explanou plena
soc c a c . sere n o ta s respostas co no trrna forma do s ee urn exentlo p Ias pes
ficando a socicdade scm resposta. aos Crrt S praticacio ';por pesso ^- qt on\ iv na

i d d •i d i r

consc ► enc ► a para medlr as consequenctas de seus atos. umA vez que e§tav a nihriau

r o clue . srtos na c.onfoIiuiuudc dens. girt ► gos -I82 !483 do Ceieligo t I' c

debates. as I2h2I min (doze horas e vinte e urn minuto). o'Dr. Juiz Pr^sidet^l'c passe
l)rn l( nr a

cnl r aga o. e enccrra sua Pala as 12h2Omin (doze horas e v iftc minutos)_ (O iC11 Id4 551

, ,.
clefe ll(lendo S era teSe de atenuar a o da ,penc ► ate ac,(rs ado un3a v' cz gU e jies f114 Frio CStc

b i d

, . que nao exp S a \ ► ttrna a per iggo, X15 i1Piu erradu Jx is at 11

enl t zando que o acusado simpicsmente disparou a arni de fbgo Seen ntencao de
aeel'taf a 4'rtima Ulrla vt 1. O ^

acusado seja condenado pela sua tentativa, e encerra sua fa ;1a as 12h 12min (doze horas e
doze minutos). Ato continuo . indagada pelo MM. Juiz Presidente , a Defesa infbrmou
que faria use cia treplica. motivo pelo qual the foi dada a palavra as 12h13 (dove horas e
treze minutos ). tondo a i)efesa ntais ulna v ez rebatido a lala do Dr. Promotor do f ustira.

a i

drsparo de arena de foggy e enccrra sua Pala its I2hO5min:(doze horasle cir o,nunU1O.$).
pugnando pela prudenci<t no juigaln nto e. en) consequencia. atentlagdo,da pena tlo'''
acusado. reconhecendo o estado de embriagucz. Ato continuo, o Dr. JuiI Presidente
indagou do Dr. Prornotor de Jtrstiga se (aria tuso da replica. tendo este respondido
positivamentc. iniciando sua Pala as 12h06 (doze horas e cinco rninulos). quando
tamhem rebatcu a Pala da Defesa. rebatendo a tese de ate ► tua4ao da pena. explicando O e
o acusado retornou ao local dos faros e disparou contra a vitima em via publica. ou seja.
crime de perigo, visando que a intengao do acusado era causar perigo. Ressalta que para
a sentenca dos Srs. Jurados a decisao dos mesmos deverao ser no sentido de nao acalar a
tese da defesa. L'.nirrtiza quo a decisao dos Senhores Jurados seja no intuito de que o

emhrirr uez ( caso fclrtrritu) 02 ) Oetsclass i ficacao de tentativa d holti'Iiiclio ^^ a
A defesa, sustentou as seguintes teses: 01) . tenuacM) da 1~aena, nelo sc'u esl idt "le



i-

1'.

I Isay i f
Penal, depois do que. lea os quesitOS C OS c*plicou mine iosan1ente os J ados,'
como o sitznificado de cada urn, ainda em pt nctrio. Nao lavend'b Sid fir ^i^^^hre

nrocesstiais. em face' de 6s elcmentos olhidos cvidenciaretii tratar-se do o^6 oa pobr Ic
J)ois a niaioria the a favoravel. Deixo de condenat• o Scntericiadc as c'u
arbitrada c inferior a 04 (quatro ) anon de prisao. been comp as eircurlbtanc^ • judici
anteriorniente dosada em regime aberto. considerandol e - para tttito, is a p'

do Codigo Penal. o Rcu de%cra iniciar o cut iprimento d 4? pcna privtifiva' !liberd

ditninuici`ro revelada, fiea,a pena defirjitivamente dosada ctf ti' (dots) ands 20 (VI
dins de reclusao, (...) Em vista do quanto disposto polo al ign 33, 2 let i e

que possa perturbaria livre manil'csta4ao do Conselho e fates retirar da s' ; quem' e
portar inconvenientemente e. com ohservancia do que dispoe os artigos 4$1 e sequin s
do Codigo de Processo Penal. os jurados responderani aos quesitos formulados pia
conformidade do termo lavrado nos autos. Em seguida, de volta a sala p6blica,presen es
os jurados, o reu, sett advogado, o Dr. Promotor de Justica. e mais circunstankes. o Dr.
Juiz ICU a sentenca que lavrara, de acordo corn as respostas dadas pelo Consellaodc

I'-Senten4a, na qual '`(...). JUI.GO PROCEDC NE o pedido formulado na denuncia. Para
condenar o reu EMANUEI. MORI:IRA DO NASCIMENTO. jd qualificado, Hess penal

do artigo 121. calml. c/c 14. inciso It. todos do Cndigo Penal. (...). Obedecido o roteiro
legal. a luz do artigo 68 do (' Sdigo Penal e 492 do C'Gcligo de Processo Penal. fcitas'1s

r
considera4oes alhures, consideraclas as circunsiancias ateriuantes c 4e' causa ,Iuetra

.Justices cm servi4o. advertindo a todos de que nao sera permitida qualqucr;uitervcnc o
Dr. Promotor de Justiya. o Dr. Def'ensor, comigo Escreverite e a Deposititrt 0^icrala c
transformando -o eni SalaSecreta. once, sob a'' sua presidencia, permanecera ' scmi4n
atirmativamente. deterrninou clue ot, presentes se retirassem do 'I'rihut I^ do J
indaeou aos jurados se estavarn habilitados a julg,tr a causes , e como td'dos sOonde i
quaisquer reclucrun ntos ou reclania ocs peas partes quando consu (ada,„ o; 1 J

Judiciriria I _ servindo come, SccretLiria do i ribunal do Jtiri . ^ dirtitei.
eonf'orme. vai devidamente assinada Eu. I' Capiita Souza Melo screve

p p qcern Juizo na data acima arazada. Eara constar,1, vrci esta ataue 1 ► la c achada

sem recursos financeiros suficientes ab 6nus.'sem prejuizo dc suas necessi 'des bdsidas
c de sun limilia. Ao ilustrc advogado dativo, arbitro hotiortirios corresporidentes a 12
(doze) UIIDs. a serene viabilizadas pela Fazenda Publica Estadual. do clue, devcra ser
expedida certidaogratuitamente. Dou por publicada esta decisao nesta Sessao Plutaria.
ficando as panes dela intimadas. Registrem-se c procedam-se as co11iunica46es ode
estilo." Findo os trabaihos. As 131u0niin (treze horns c cinquenta tninutos). o Dr. Juiz
declarou encerrada a sessao. dispensando o reu c as pessoas do Conselho, clue ate entao
se mantinham ineonlunicdveis. conforme termo anexo. antes, porem. convocando os
Srs. Jurados para a pr6xima Sessao Ordinciria de Julgatnentos desta 'l eniporada. que se
realizarni no din 10/04/2013, .ts 08hOOmin . onde scra submetido a julgamentra o arusado
.JE,FERSON DA SILVA FERREIRA. nos autos de Acao Penal n° 26612006
(200602306986 ). ficando os Srs. Jurados devidamente intimados para conijiar'ceimerito

---L-
.luiz de Dircitcl:

Advogado:



tribunal
de justica

COMARCA DE ITAPIRAPUA

AUTOS N' CLL
(m)

-DESPACHO-

Tendo em vista que estarei no gozo de ferias
regulamentares entre 16/11 a 15/12/2010, devolvo os presentes autos a
Escrivania, determinando que, oportunamente, sejam novamente conclusos.

Cumpra-se.

Itapirapua, L(Lde novembro de 2010.

JOA
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tribunal
de justica
do uvir•9a IHd 47..,i,,

COMARCA DE ITAPIRAPUA

AUTOS No j-,:Z 02
(m)

-DESPACHO-

Tendo em vista que estarei no gozo de ferias
regulamentares entre 16/11 a 15/12/2010, devolvo os presentes autos a
Escrivania, determinando que, oportunamente, sejam novamente conclusos.

Cumpra-se.

Itapirapua, JjLde novembro de 2010.

JOA
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tribunal
de justica
do estido cie c^oia3s

comarca de itapirapua"

Despacho

Devoiv8-se os autos a escrivania para juntada de interlocutoria.

\\^A j
Flavio For tino de O iveira

]u' (O Direito



Fl-,!,A-

2Q)

CERTIDAO

CERTIFICO e dou fe que nao ha interlocutorias a ser juntada nos

em referencia.

O referido e verdade e dou fe.
Itapirapua, 27 Oeiaio de 200

baleria oreara imentef Rodrigue
Escrevente Audichiria--
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U tribunal P
OOER JUWICI ARIO

de justica
Comarca de Itapirapua

do estado de 966s G a b i n e t e do Juiz

►utos n° : O5 0

DESPACHO

Devolvo os autos em cartorio para juntada de

nterlocutoria.

Itapirapua, 13 de agosto de 2012.

Silvanio i in de Alvarenga

Juiz de D r em Substituicao

----------- -- - -----

Rua 20, esquina com Avenida Jo50 Mariano costa, quadra 78, lotes 04(11,bCentro, Itapirapui.GoiSs, CEP.

76290.000, Fonelfax 62.337415451220, email: comarcadeitapirapua@tjg I

1H111f"H1 ofl1i U11n1If1"sU OniI11 till i " 00 111NIgo11 11 11 11 11.11 01 1
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Tribunal de Justi ado Estado de Goias
Kp nTTPHEI7I E S TAD^ISI

A

BIAS

CONCLUSAO

LitdIi 1}211F
MMVV

Q
C:
MR6o oe Hrrecaaacao juaicial NUP

s I,U

EMI

Aos 21 dias de setembro de 2010,

faro estes autps ,conclusos ao MM

Juiz.

LL

IIIN

977!

ERA" F

NUMI

EMIS

089775



xr;QU RIDO.:JOSE MARIA RODRIGUES

AUTOS

tribunal
de justica
d4 ealaJ0 tlx 00 4 ,

COMARCA DE ITAPIRApUA

(m) N ("^ GL '_oc

-DESPACHO-

regulamentares Tendo em vista que estarei no g ferias
Escrivanja,

entre 16/11 a 15/12
/2010, devolvo os °ZO de

determinando que, opoMnamente, se' Presentes autos a
Jam novamente conclusos.

Cumpra-se.

Itapirapua
, L de novembro de 2010.

JOA

L E

UMEI

MISS

)775
0,

3'

NUMER(

EMISSAi

9775

0, 0(

CI

399-





REQUERIDO.:JOSE yL W1GMARIA RODRIGUES
COMARC`A .-__ _ -

tribunal PODER JUDICIARIO

de justlca Co marc a de Itapirapua
do estado de goi6s G a b i n e t e do Juiz

Autos n° o 13 Q00 e 9 5

DESPACHO

Devolvo os autos em cartorio para juntada de
interlocutoria.

Itapirapua, 13 de agosto de 2012.

Silvan Vi

t"

o o de Alvarenga

Juiz de em Substituicao

_..-............... .._._._.._.__..._.__ _- _..-_......._... ........ .._...._._...... _._.__._ _.... ..Rua 20 , esquina corn Avenida Joao Mariano Costa , quadra 78 , lotes 04111, Centro , Itapirapua •Goias, CEP.76290-000 , fonelfax 62 33741545/220 il, ema : comarcadeitapirapua @ tjgo.jus.brto If fUUU11Uto0 80801111111 Uifi IN, 1111 " 91 nn on #111 al.



C E R T E D A 0

------
.- •-...__.^........... ...................


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76

