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Processo nº 2059185/2006

Senhor (a) Juiz (a),

Ao cumprimentar V. Exa., solicito-lhe devida

comunicação do inteiro teor da decisão desta Corregedoria,

exarada no Despacho de fls. 333/335, cópia anexada, bem como

seja dada orientação no sentido que as consultas sobre a

crise de estabelecimentos penais devem ser dirigidas

diretamente ao Desembargador Presidente do Tribunal, em razão

da incompetência deste Órgão para solução do problema.

À oportunidade, renovo-lhe protestos de estima e

consideração.

Desembargador FLORIANO GOMES
       CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

Exmo.(a) Senhor(a)
Dr.(a).....................................................
DD. Juiz(a)de Direito e Diretor(a) do Foro da Comarca de...
...........................................................
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PROCESSO Nº                   2059185/2006
INTERESSADO                 JD DA COMARCA DE CRISTALINA
COMARCA                        CRISTALINA
ASSUNTO                          FAZ SOLICITAÇÃO

DESPACHO Nº 403/2007 

A decisão tomada pelo Desembargador Paulo Teles (f.

154/155), bem como o parecer nº 124 (f.329/330), este da lavra do Dr. Benedito de Soares

Camargo Neto, contém fundamentações próprias e juridicamente irrepreensíveis.

Contudo, no caso submetido à apreciação desta Corregedoria,

o arquivamento deste procedimento não é a melhor solução. Por que?

Porque o Judiciário vem sendo acidamente criticado, em todas

as suas esferas de atuação, sob a coima de fraqueza nas suas decisões, de descumprimento

de sentenças judiciais, de deixar em liberdade os condenados e os delinquentes, pondo em

risco a paz social e deixando desabrigados os cidadãos em geral.

Quando uma autoridade se declara incompetente judicialmente,

declina de sua competência para aquela que entende ser a competente, rementendo-lhe o

processo. 

Ora, na esfera administrativa o mesmo princípio deve ser

agasalhado, com remessa do presente procedimento à autoridade competente para

desencadear o processo indispensável à solução do problema ofertado pela Juíza consulente.

A “orientação”, termo usado no artigo 22 do RITJ-GO também

motiva atuação desta Corregedoria quanto a questão levantada pela Juíza (f.03), no sentido

de transmitir a todos os Juízes, por intermédio do Juiz Diretor do Foro a recomendação de

que, em casos como o descrito, o pedido deve ser endereçado ao Desembargador Presidente

do Tribunal. 

A raíz de todas as críticas ao judiciário e as denúncias contra

Juízes, muitas vezes, decorre da omissão em tomar decisões mais objetivas.

O Juiz não pode edificar casas de albergados ou prisionais, mas,

se vê tolhido na execução de suas sentenças, como no caso em apreço, por falta de

estabelecimento penal adequado, sendo acoimado de omisso ou condescendente,

respondendo por reclamações e recebendo críticas acerbas da sociedade.
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O artigo 31, inciso I, número 8, do COJEG autoriza o Juiz

Diretor do Foro a “representar ao Corregedor-Geral da Justiça sobre as deficiências do

Fórum, da cadeia Pública e da casa do Juiz”, mas, a solução do problema, na ausência de

estabelecimento penal é do executivo, pois, as deficiências teriam outra medida corretiva.

O artigo 215, incisos I a V, da Consolidação dos Atos

Normativos avança um pouco na política criminal e autoriza a conversão de penas, quando

possíveis, para, entre outros, determinar o cumprimento da pena na própria comarca onde

o condenado tiver núcleo familiar ou trabalho. Cabe ao Juiz aplicar, no que for possível os

artigos 215 a 221 da CAN e, na hipótese de impossibilidade de cumprimento da pena na

comarca, solicitar ao Juiz das Execuções uma vaga na casa do Albergado, art. 219 da CAN.

Com essas observações, aprovo o parecer aludido, no aspecto

da incompetência desta Corregedoria-Geral da Justiça, e decido:

1º - determinar que o presente procedimento administrativo seja

remetido ao Presidente do Tribunal de Justiça, por sua competência para deflagrar a solução

de casos como o relatado pela ilustre Juíza, acionando o Poder Executivo no sentido de criar

condições para execução de sentenças penais.

2º - mandar que se expeça ofício-circular aos Juízes Diretores

do Foro, solicitando deles que comuniquem a seus pares o inteiro teor desta decisão, e

orientando-os no sentido de que consultas sobre a crise de estabelecimentos penais deve ser

dirigida, diretamente, ao Desembargador Presidente do Tribunal, porque não compete a esta

Corregedoria a solução do problema.

À Secretaria Executiva para cumprimento.

Goiânia, 18 de maio de 2007.

Desembargador FLORIANO GOMES
        Corregedor-Geral da Justiça 


