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Ao decimo quarto dia do m台s dejunho de dois miI e vinte e um, na Sala

de Audi台ncia do 6O andar da sede da Justi9a Militar do Estado de Minas Gerais,

presentes o coRREGEDOR da Justi9a M冊ar do Estado de Minas Gerais,

Desembargado「 R的io Paulino CoeIho; O JUIZ DE DIREITOTITULAR da 5a

AJME, Pauio Edua「do Andrade Reis; O JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO da 5a

AJME, Joao Libe「io da Cunha; a SECRETÅRIA DA CORREGEDORIA,

Vaneide Cristina da C「uz e o GERENTE DE SECRE丁ARIA DA 5a AJME,

Ma「cio dos Santos AIves; Para a 「eaiiza9aO da AUDIENCiA PUBLICA de

萱董講書葦等置塁葦霊詩誌豊霊
室xpCuCaO dos servicos judiciarios da 5a AJME.

P「imei「amente, O Desemba「gado「 Co「「egedo「 fez a abertura dos

t「abaihos cump「imentando a todos, enfatizando os objetivos da Cor「e19aO

O「dina「ia. Destacou, ainda, O eXito nas correi96es ordinarias pa「Ciais 「ealizadas

na 2a e 4a Auditorias e que nao sera dife「ente na 5a AJME. SaIientou que a

CO「「ei9aO e SemPre bem-Vinda e nao tem um sentido de puni9aO’uma VeZ que

a Co「regedoria atua como um 6rgao o「ientador e fiscaiizado「 e que o momento

e de aperfei9OamentO. Que este ano fdi elabo「ado o caienda「io visando a

「ealiza9aO das correi96es em todas as Auditorias, e que Se「a COmPletado ate

Outub「O.

O Co「regedor agradeceu a todos pelo empenho no ano dific= quando a

Pandemia se instalou na segunda quinZena de mar9O de 2020, mOmentO em

que as vidas mudaram, tOmando um desafio pa「a todos・ Assim, OS t「an!

P「OVOCados pela Covid 19 acar「etou mudan9aS de comportamento

Justi9a MiIitar mineira. Salientou a 「ealiza9aO dos t「abaIhos e audie

remotas e a consequente aitera9aO na rOtina de t「abalho, frisando que

isso nos afetou p「Ofissionalmente e que muitos obstaculos fo「am

inclusive o medo da doen9a. Houve momentos de se pensa「 que nao da「ia

COnta, PO「em aOS POuCOS, aS dificuldades fo「am devidamente enf「entadas.

F「isou ainda o Co「「egedo「 que o impo巾ante e procurar entende「 ess

momento no qua看servido「es pe「de「am familia「es, OutrOS adqui「iram a doen9a,

e tudo a=nhado tambem ao cump「lmentO de dive「sas demandas requeridas

PeIo CNJ. Foi feito de tudo pa「a nos ajustar e come9amOS a nOS Organjza「.

Sob「eveio o bom senso e fizemos a Ieitura do ambiente que nos trouxe uma

「eflexao: temOS de aprende「 a convive「 com as frag冊ades do out「o, POIS eStaS

Se eVidenciaram durante a pandemia. Fica o ag「adecimento po「 estarmos com

Sa的e. Nesse sentido’e P「eCiso refIeti「 sobre esse contexto para o noss

CreSCimento como se「es humanos.
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ConcIuindo, O desembargador Co「regedor ag「adeceu tambem aos

servido「es da Corregedo「ia pelos desafios e na hab=idade pa「a solucionar

conflitos, PO「que dificu看dades de relacionamento existiram nesse periodo dificii,

ao mesmo tempo em que existi「am p「obIemas com servido「es que adoece「am,

e que o ndmero destes se 「eduz a cada dia (dai a necessidade de se 「eaiizar

concurso) e que, em raZaO da pandemia, em 2020 esta Corregedo「ia nao

「ealizou cor「ei96es nas Auditorias. Po「 fim, ag「adeceu tambem aos servidores

da 5a AJME, bem como aos juizes desta Audito「ia e 「efor9Ou que Corregedoria

sempre esta「a de portas abertas, POis somos soIucionado「es de p「Oblemas,

visando busca「 caminhos e altemativas.

Logo ap6s, foi dada a palavra ao Juiz de Di「eito Tituia「 da 5a AJME’

PAULO EDUARDO ANDRADE REIS, que ag「adeceu aos servido「es de sua

Audito「ia, afirmando que as portas da 5a AJME estao abertas・ Ressaltou que

fez a autoinspe9aO, e que eSSe e O mOmentO de aperfei9Oar O t「abalho. EIogiou

o t「abaIho de sua Auditoria, CaPitaneado pe10 Gerente de Sec「eta「ia, Ma「cio

dos Santos Aives e destacou as dificuldades da 5a AJME, Sa=entando nao

POSSui「 Sala de audiencia・

Em seguida, foi dada a paIav「a ao Juiz de Di「eito Substituto da 5a AJME’

Joao Liberio da Cunha, que tambem fez o seu ag「adecimento aos servidores

de sua Auditoria e reiterou a frase dita peIo Co「「egedor: que a COmeIgaO naO

deve ifeca侶ar com htuito de pun在Enaiteceu tambem a nova postu「a da

CO「「egedoria ・

Po「 de「「adeiro, O Gerente de Sec「eta「ia, Marcio dos Santos Aives Iouvou

o empenho e a dedica9aO de todos os servido「es e estagia「ios da 5a AJME e

que esta unidade judicia「ia esta「a a disposi9aO Para quaiSque「 ddvidas e

escla「ecimentos para fac冊a「 OS t「abalhos.

Ap「egoados os procedimentos co「recionais, naO houve comparecime

de nenhuma parte para quaique「 manifesta9aO de reclama9aO Ou den血

Regist「ou-Se tamb6m a presen§a dos demais servidores da Corregedo

Klaus Edwin Fiorio Busich Tostes, Thiago Augusto Perei「a, Gislene Ama「

Cunha, Gustavo WaIle「 Teobaldo, Leand「O Augusto de Albuque「que AIve

Matheus Stancioli Hazan. Presentes ainda os servidores da 5a AJME: Ma「

Roberto MacieI, Eliane Fatima AImeida e CIa「issa Vit6「ia Fer「eira S=va・

Por fim, O Desemba「gador Corregedo「 declarou abe巾OS e instaurados os

p「ocedimentos da Cor「ei9aO O「dinaria Pa「Cial na 5a Audito「ia da Justi9a M掴tar

do Estado de Minas Gerais e finalizou a p「esente Audiencia P的lica,

dete「minando que fosse disponibilizado o Fo「mulario de FiscaIizacao' nO

baIcao de ent「ada da Co「regedo「ia e nas unidades judicia「ias du「ante todo P

Periodo da co「「ei9aO.
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Nada mais havendo, eu, Vaneide Cristina da C「uz, Sec「etaria da

Co「regedoria, Iavrei esta Ata, que Vai assinada pelas pessoas abaixo

nominadas.

PELA 5a AJME_Civel:

Juiz de Direito Substituto da 5a AJME

Secreta「ia da 5a AJME


