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T「ibunal de 」u§†ica M柵ar

do E§tado de Minas GercIis

TRIBUNAしDO ESTADO D恥OCR如CO DE DiREITO

A丁A DE AUDIENCIA PUBL書CA

堕王こCORREICÅo oRD-NÅRIA PARC-AL NA 4a AJME

Ao terceiro dia do m合s de maio de dois mil e vinte e um, na Sala de

Audiencia da 4a Audito「ja da Justj9a M冊a「 do Estado de Minas Gerais - 4a

AJME, PreSentes o Cor「egedor da Justj9a Milita「 do Estado de Minas Ge「ais,

Desemba「gador Rt]bio PauIino Coe-ho; O Juiz Titu-ar da 4a AJME, Juiz de

Direito And「e de Mou「ao Motta; a Secrefaria da Conegedoria, Vaneide

C「jstina da Cruz; a Gerente de Secretaria da 4a AJME’Roberta Cristina dos

Santos; a Assessora do Juiz de Direito da 4a AJME’DanielIe de OIivei「a

Almeida, Pa「a a realizacゑn rI倉　A○○n!盲h漢r一^　回,′,容‥〈▲ ,Pa「a a realiza9aO da坐!DIENCIA

ParciaI na 4a
哩CA de abertura dos

AJME
Correi

reciama

da

Ou Su est6es a reS eXeC u

de

Primej「amente, O Desemba「gador Co「regedor fez a abertura,

CumP「imentando a todos’destacando o o囲vo da jnstala9aO da refe「ida

CO「rei9aO, que eSSe P「OCedimento sefa 「ealjzado em todas as audito「ias neste

anO de 2021. Ressaltou’ainda, que tendo em vista o exito dos trabaIhos

CO「reCionais obtido na co「rei9aO ParCial o「djnaria da 2a AJME, Se「a mujto

P「Oficuo para a 4a AJME. Assim’destacando a importancia das co「「ei96es,

eXaItou o t「abalho de todos os servidores’que aPeSar do Coronavi「us, eStaO

bem de sa哩destacando que cada um n6s nos to「namos soIucionadores de

PrObIemas, P「incipaImente nesse momento que estamos atravessando de

Pandemia. Dessa forma’devemos traze「 so-u96es’dando aIte「nativas, e que

naO POdemos leva「 prob-emas sem t「azer uma solu9aO Pa「a aS dificuldades.

O Co「「egedo「 tambem 「e-atou a 「e-ev釦cia da imp-ementa9aO da 4a

AJME e quanto fof dificil conduzir a insta-a9aO desta’POr quest6es pessoais

entre Servjdores, lotados nas antigas audjto「ias’P「OVOCando a saida de pessoaI

destas’djficuItando o reguIa「 andamento dos t「aba-hos dos ca軸os. Por isso,

a CarenCia de servido「 pesa bastante e nao podemos deixa「 de ouvi「 e avaIiar

aS dificuIdades pessoais de cada u巾nc-usive no tocante aos p「obiemas

CauSados peia pandemja. Tamb6m e-ogiou os servido「es que tem

COmPromisso com as demandas que surgem diariamente e que 6 importante

eStende「 a mao para os co-egas que estive「em em momentos dificeis. Falou

SOb「e a flex輔dade de entende「 os colegas, COlabo「ado「es e tenta「 aju軸os,

Observando os p「eceitos eticos・ que Cada um tem um potencial a se「

trabalhado, desse modo’POdemos busca「 e tjrar de cada um, de uma fdrma

tranqujIa’Sem Puni96es, aS SuaS POtenCia-idades’PO「que cada um e de um

jeit0.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜

置臨
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Destacou os pontos observados du「ante a correi9aO COmO, em CaSO de

manifesta9aO de alguma inconsistencia detectada, Se「a informado no p「6prio

AcIa「ou ainda que a solicita9aO de demandas aos ca軸os a pedido da

Corregedoria se deve ao fato de que todos os dias chegam exigencias novas

do CNJ, POr isso se faz necessario que o a-udido 6rgao as requei「a das

Audito「ias. AIem disso, O Cor「egedor tambem mencionou que ha quat「o anos

eSta justi9a Vem buscando so-ucionar a questao do SEEU, e que a Cada dia

Vem Surgindo varias demandas e sera uma vit6ria se consegui「mos resoIve「

eSSa queStaO. No momento, ja esta em fase de teste.

Por fim, O Co「regedor ena-teceu o empenho da Sec「eta「ia da

Corregedoria e toda sua equ-Pe nO que tange aos traba-hos que vem sendo

reaIizados na p「esente gestao, reIembrando inc-usive a faIta de infraestrutura

na Sede ante「io「 da Justi9a M冊ar, e que hQje n6s temos uma condi9aO bem

meIho「 que out「o「a,

Logo ap6s∴foj dada a pa-avra ao Jujz de Direito Tjtu-ar da 4a AJME,

Andr色de Mourao Motta, que e-ogiou e agradeceu a sua assessora, bem como

aOS demais servidores de sua Auditoria・ Enfatizou a 「elevancia da

informatiza9aO dos t「aba`hos na Justi9a M冊ar mineira e que o assesso「 do

Juiz・ nOS temPOS hodiernos’e um teCnico em informatica, embora o momento

S軸delicado pelas atuais circunstancias que envo-vam a pandemia e que,

aPeSa「 da 6poca se「 digitaI, naO POdemos esquecer da humanidade do

Logo depois, a Ge「ente de Sec「etaria 「eIatou ser um desafio diante das

dificuidades enfrentadas ate ago「a e disse sob「e a satisfa9aO em trabaIha「 com

O Juiz de Direito da 4a AJME, que eSta a disposi9aO da Cor「egedo「ia,

agradeceu tambem o empenho e a dedica9aO de todos os servidores e

eStagia「ios’bem como a todos aqueles que apoiam os trabaIhos da 4a

Apregoados os p「ocedimentos correcionais’naO houve compa「ecimento

de nenhuma parte para qua`quer manifesta9aO de reclama9aO Ou den血cia.

Registrou-Se tamb6m a presenea dos demais servidores da Corregedoria:

KIaus Edwin Fiorio Busich Tostes’Thiago Augusto Pereira, GisIene Amarante

Cunha' e Matheus Stancioli Hazan. Presente ainda o servidor da 4a AJME’

Renato Passos Ma面ns.

Nesse contexto’O Desembargador Co「「egedor decIarou abertos e

instaurados os procedimentos da Correi9aO Ordinaria ParciaI na 4a Auditoria

da Justi9a Miiitar do Estado de Minas Gerais e finalizou a p「esente

Audiencia P軸ca・ dete「minando que fosse disponibilizado o Formulario de

亡こ〃_一〇〇○○雪。〇〇〇_ここ_　　__ 1_　臆　〃　_　　　,

Fiscaliza9aO, nO baIcao de entrada da Co「regedoria e nas unidades judiciaria

‾‾‾‾葛‾　‾““““‾“““““‾““-ヽ一ヽ′　ヽ′　"　ヽ′〇〇〇〇u〇回○○U　ヽ賀

durante todo o periodo da correi9aO.
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Nada mais havendo’eu, Vaneide Cristina da Cruz, Sec「etaria da

Co「「egedo「ia’lav「ei esta Ata, que Vai assinada peIas pessoas abaixo

nominadas.

哩A CORREGEDO塾生
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PELA 4a AJME:

M冊a「 do
闇ado de Minas Gerais

Vaneide Cristina da C「uz

And「e de

Juiz de Di「eito

Ou「着O Mo請a

Titula「 da 4a AJME

Robe巾a Cristina dos Santos

Ge「ente de Secreta「ia da 4a AJME


