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Goiania, 26 de agosto de 2010

Aos Juizes Criminais com competencia para o Tribunal do Juri

Assunto: Meta Prioritaria n° 2

Senhor Juiz:

Tendo em vista a Meta Prioritaria n° 2 do CNJ, que estabelece o
julgamento de todos os processos da competencia do Tribunal do Juri, protocolados
ate 31/12/2007, a Corregedoria Geral da Justiga e a Comissao Gestora da Meta 2
estao procedendo ao levantamento dos feitos enquadrados na respectiva area para
uma agao conjunta com o Ministerio Publico do Estado de Goias.

Entretanto, preliminarmente foram constatadas situagoes de
inconsistencia na natureza processual, nas fases e nas datas da denuncia e da
pronuncia, em diversos casos, bern assim nos procedimentos de registro de sentenga e
de baixa dos mesmos. Para exemplificar, ha casos de inqueritos (ainda nao convertidos
em agao penal), que possuem sentenga de pronuncia.

Desta forma, encaminhamos a Vossa Excelencia a relagao dos processos
do Tribunal do Juri dessa unidade judiciaria para que, no prazo maximo de 10 (dez)
dias, a situagao de todos eles possa ser revista e, caso necessario, providenciadas as
corregoes pertinentes.

Apos esse prazo, nova lista de processos pendentes sera produzida e,
em conjunto com o Ministerio Publico, serao tragadas estrategias de enfrentamento da
situagao encontrada, como exemplificativamente a realizagao de mutiroes do Tribunal
do Juri nas comarcas com maior volume de processos pendentes.

As duvidas que porventura emergirem podem ser encaminhadas para o e-
mail institucional atualizar(cD-tjgo.jus.br.

Atenciosamente,

Desembargador FELIPE BATISTA CORDEIRO
Corregedor-Geral da Justiga

A SILVA , ,
Juiz Auxiliar da CGJ e Coordenador da Comissao Gestora da Meta 2
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