
corregedoria
's geral da justiça

do estado de goias

Oficio Circular n° AIÜ /2012-SEC

Processo n° 4007221/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro

de 2012.

Assunto: Orienta os diretores de foro de todas s comarcas de entráncia inicial e

intermediárias do Estado de Golas editarem portar disciplinando a redistribuição dos

processos atinentes à Lei Maria da Penha, em decorr ncia da suspensão da eficária do art.

12, Lei Estadual n° 17.541/2012.

Senhor(a) Juiz(a) :

A título de orientação, encaminho a Vo sa Excelência cópias do Despacho n°

2740/2012, das peças de fs 187/195 e do Parecer n° 20 /2012 - 1° JA.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria , item publicações).

Atenciosamente,

DESa.- EÃTRIZ FIGUEIRE

Corregedora-Geral da J

ofciA67/RC

andar Setor Oeste - OEP 74

PODER JUDKC/ÁRI
corregedoria-Geral a Justiça
Secretaria Executiva

0-020 Goiânia-GO
rte u
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corregedoria PoDFR JUUtc[ÁR/)

geral da justiça Corregedoria -Geral I. Justiça

do estado de golas Secretaria Executiva

Ofício rio' j£ 13 12012-SEC

Processo n° 4007221/2012

Goinnia, .^-4 de Çt4JkO de 2012.

A Sua Excelência o Senhor

Dr. Mateus Milhomem de Souza

Juiz de Direito do l° Juizado Especial Criminal da Com ca de

Anápolis - GO

Assunto: Solicita providências com posterior comunic

Senhor Juiz:

do a esta Corregedoria.

De ordem da Senhora Corregedora-Ger RI da Justiça, Desembargadora Beatriz

Figueiredo Franco, encaminho a Vossa Excelência có ia do Despacho n° 2740/2012, extraída

do processo em epígrafe, para conhecimento e providências pertinentes, comunicando o

resultado a esta Corregedoria, com o obséquio de men Tonar em sua resposta, o número deste

oficio e do processo em epígrafe.

Respeitosamente,

MARIA CEL M RT S
Secre ia Exec va d

ofied839RC

150 11 E S t O 1 EP 74120-020 G 2 GO
rt y
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goias

Processo no 4007221/2012 -Anápolis

Nome Primeiro Juizado Especial Crimin

Assunto Solicita Providências

DESPACHO N° i ^ i

Através do ofício no 30

Souza , lotado no 1° Juizado Especial Criminal

divergências entre os magistrados daquela unida

estadual n° 17.541/2012, solicitando providências.

Dirimida a celeuma (fs.

37/2012, baixada pelo mencionado juiz, co

redistribuição dos feitos relativos à Lei Maria da P

razão da suspensão , pela corte Especial deste

referida.
No Parecer n° 205/2012

Rocha da Silva, entende regular o ato admini

anotação da DGE , bem como pelo encaminhame

para adoção das providências necessárias à redis

É o sucinto relato.

A Corte Especial em

concedeu liminar nos autos da ação de inconstitu

Geral de Justiça do Estado de Goiás , suspend

estadual n° 17.541/2012, que altera a Lei de

competência dos Juizados Especiais Criminais e

das entrâncias iniciais e intermediárias , para pro

da prática de violência doméstica e familiar contr

20 - Fone (62) 3216-2000 - Fak (62)I Rua10 n'150, 110andar SI Oeste Goana G°I2s CEP74120

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Gera da Justiça
Assessoria Juridic

1 da Comarca de Anápolis

/2012

/2012 , o Dr. Mateus Milhomem de

da Comarca de Anápolis , noticia

e, acarretadas pela edição da Lei

endo determinações quanto à

160/164), sobreveio a Portaria n°

nha (Lei federal n° 11.340/2006) em

tribunal , do art . 12 da lei estadual

o 1° Juiz Auxiliar, Dr. Carlos Magno

rativo em questão , opinando pela

to do feito à Diretoria de Informática

ibuição consignada.

seção realizada no dia 27/6/2012,

ionalidade ajuizada pelo Procurador-

rido a eficácia do artigo 12 da Lei

G

ssar e julgar as causas decorrentes

a mulher , regidas pela Lei Maria da

uizados Especiais de atuação mista,

ganização Judiciária , ampliando a

216-2677
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria -Gera da Justiça
Assessoria Juridic

Penha ( L. n° 11 . 340/2006).

Desta forma , prevalece, ao menos por ora, a competência das

varas criminais para conhecer e julgar as causas ecorrentes da prática de violência

doméstica e familiar contra a mulher , esculpid no artigo 33 da Lei federal n°

11.340 /2006 , repercutindo, inclusive , na redistribu ção dos processos desta natureza

que seguiram as determinações do art . 12 da Lei e s tadual n° 17.541/2012.

Diante do contexto , con iderando que a suspensão do

dispositivo citado alcança todas as comarcas de entrância inicial e intermediária do

Estado de Goiás , oportuno que esta corregedo ia-geral expeça ato orientando os

diretores de foro a disciplinarem as necessárias dis tribuições.

Neste ponto , pertinente co nsignar que compete ao Diretor do

Foro , nos moldes do art . 31, 1, "1", Lei estadual n° 9.129 /1981, superintender a

administração e a política do Foro. Decorre daí que ato normativo disciplinando a

distribuição de processos , por repercutir nos dem is juízos , não pode ser editado por

magistrados não investidos em tal mister, como na espécie.

Pelo exposto , acolho em termos o Parecer n° 205 /2012 (fs.

184/186 ) e determino as seguintes providências:

a) expeça -se ofício-circular aos diretores de foro de todas as

comarcas de entrância inicial e intermediária do E stado de Goiás, orientando -os a, em

decorrência da suspensão da eficácia do art . 12, L ei estadual n° 17.541 /2012 , editarem

portaria disciplinando a redistribuição dos proces os atinentes à Lei Maria da Penha,

de forma que aqueles encaminhados aos juizado retornem à unidade de origem e os

que foram protocolizados após sejam redistribuld s de forma equitativa entre as varas

criminais , onde houver mais de uma competente;

b) oficie-se ao magistrado Mateus Milhomem de Souza,

orientando -o a proceder à revogação da Portaria n° 37/2012 e a encaminhar a este

órgão censor, no prazo de 5 (cinco ) dias, cópia do ato revogador para as devidas

anotações;

c) cumpridas as determ inações , encaminhe -se o feito à

ï

Rua 10. ° 150, 11° andar. Sf Oeste Goiània - Goi2s CEP 74 .12 -020 Fone (62) 3216-2000 Fax (627 3216-26]7
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PODER JUDICIÁRI
Corregedoria-Geral
Assessoria Jurídica

o
da Justiça

Diretoria de Informática para providências pertinen s à redistribuição dos processos

afeitos à Lei Maria da Penha às varas criminais.

Retornando, venham-me conclusos.

À Secretaria Executiva para iligenciar, com urgência.

Goiânia , f Jde julho de 2012.

DES°-BEATRIZ FIGUEIRED) FRANCO
Corregedora -Geral da Justiça

OespCVM/WML

Rua 10 , n° 150 11° andar St Oeste . Goiânia - Goras - CEP 74. 120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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C O R T E E S P E C I A L .l

AÇÃO DIRETA DE INCO STITUCIONALIDADE

N. 91263 - 73.2012 . 8.09.0000 (201290912637)

COMARCA DE GOIÂNIA

REQUERENTE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

DO ESTADO D GOIÁS

1° REQUERIDO GOVERNADOR 1O ESTADO DE GOIÁS

2° REQUERIDO PRESIDENTE A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS

INTERESSADO PROCURADOR - ERAL DO ESTADO DE

GOIÁS

RELATOR DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM

R E L A T O R I O

O Procurador -Geral d Justiça do Estado de

Goiás , com supedâneo nos artigos 129, IV, da

Constituição Federal, 29, 1, da Lei Federal n.

8.625/93, 60, V, e 117, I% (primeira parte), da

Constituição do Estado de Goiás, e 52, II, da Lei

Complementar Estadual n. 25/1 98, propôs a presente

ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de

medida cautelar, em face d artigo 12 da Lei

Estadual n. 17.541 de 10/01/202



0 citado artigo tem ol seguinte teor:

"Os Juizados Especiais Criminais e s Juizados Especiais de competência

mista (cível e criminal) das Comarca . de Entrâncias inicial e intermediária

têm suas competências ampliada para abranger, privativamente, o

processamento e julgamento das cau as decorrentes da prática de violência

doméstica e familiar contra a mulher de que trata a Lei n. 11.340, de 7 de

agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), observando nestes procedimentos o

rito previsto naquela Lei especi 1 protetiva e a mesma forma de

distribuição utilizada para os feitos q e tramitam naqueles Juizados

Expõe que o artigo 2 da Lei 17.541/2012

alterou a Lei de Organização J diciária do Estado de

Goiás, ao ampliar a compe ência dos Juizados

Especiais Criminais e Juizados Especiais de atuação

mista, das entráncias inicias e intermediárias,

para processar e julgar as gusas decorrentes da

prática de violência doméstio e familiar contra a

mulher, regidas pela Lei Eeder41 n. 11.340/2006 (Lei

Maria da tenha).

Menciona que, com a entrada em vigor da

Lei Estadual n. 17.541/2012, "instaurou- se dissidência de tomo a

respeito de sua constitucional idade', o que deu azo à suscitação de

conflitos de competência entre diversos juízes de

direito de distintas comarcas este Estado.

Aponta que os poder

exorbitaram do âmbito materi

^es políticos goianos

ai de seu poder de

2
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normação, dado que invadi am a competê*ci^a/

legislativa da União para dispor a respeito de

competência jurisdicional par o processamento e

julgamento de feitos relativos à Lei Federal n.

11.340/2006.

Demais disso, enfatiza que a Suprema Corte

declarou a constitucional idade do artigo 33 da Lei

Federal 11.340/2006, consoante acórdão lançado na

ADC n. 19, da lavra do Ministro Marco Aurélio.

Frisa que, a partir e então, a atribuição

de competência dos Juizados E peciais Criminais em

tais casos ficou afastada, em definitivo.

Argumenta que, indu idosamente, a norma

aqui alvejada versou sobre matéria de cunho

processual, de competência pri ativa da União. Como

sói acontecer, está evidenciada a

inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei enfocada.

Além disso, advert que não há lei

complementar da União autorizando os Estados-Membros

a disporem sobre a competência jurisdicional no

tocante aos casos regidos pela Lei 11.340/2006,

tampouco para atribui-la aos Juizados Especiais.

3



/^!h ve%P Clli _/ PJPIJII/IIN {lAI^K IOl1AK0 (,/'X(^/Ill - l

Pede a concessão d medida cautelar, na

forma do artigo 10, § 3°, da Lei Federal n.

9.868 / 1999, para suspender a e ficácia normativa do

artigo 12 da Lei Estadual n. 17.541 /2012, por

estarem presentes o peric lum in mora e a

plausibilidade jurídicas das alegações ( fumos boni

uris)

Inicialmente, deter ninei a oitiva das

autoridades das quais emanou-se a lei objeto da

presente ação, postergando análise da medida

cautelar ultimada (f. 21/25).

A Assembleia Legislativa manifestou-se

pelo indeferimento da medida cautelar (f. 30/34).

Intimados pessoalmen e, o Governador e o

Estado de Goiás, este na pesso do Procurador-Geral

do Estado, nada manifestaram (f 42).

Novamente instada, a Procuradoria de

Justiça manifesta pela cientificação da

Procuradoria-Geral do Estado, n condição de curador

da presunção de constitucion lidade da normativa

impugnada, para, depois, seja concedida a medida

ultimada (f. 46/47) .

Sucintamente relatado

4
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DECIDO.

Não obstante a m nifestação retro da

Procuradoria-Geral de Justiça, tenho que possível,

neste instante, por madura, a análise da pretensão

liminar, nos moldes do que prevê o artigo 10, §3°,

da Lei 9.868/99.

Ao verificar os pres upostos que autorizam

a concessão do pleito liminar formulado, verifico,

agora, à luz de uma cognição s

momento, que o pedido encontra

0 fumus boni iur.

lastreado em fundamentação de

ao considerar a possível inva:

campo de competência legislat

por base, inclusive, precedent

Corte, que, em Plenário, à u

declarou a constitucionalidade

da Lei Maria da Penha.

umária, própria deste

respaldo.

is do pleito está

robusta consistência,

são constitucional ao

iva privativa, tendo

e da colenda Suprema

nanimidade de votos,

da norma do artigo 33

Infere-se, assim, com veemência, a

possibilidade da visível afronta às normas

constitucionais, porquanto a lei ora impugnada

aparentemente ingressou em matéria processual à

míngua de legislação complemen

tal.

ar autorizativa para



De igual modo, cons

periculum in mora, evidenciad

vasto o reflexo administrativ

potenciais conflitos de atr

dissidência criada sobre a n

Tais conflitos causam entrave

Iq)

ata-se ser visível o

pelo fato de que é

gerado em razão de

buições advindos da

rmativa em enfoque.

o regular trâmite de

feitos judiciais, que se e contram paralisados,

sendo evidente o risco ao não se alterar a situação.

Desta forma, ao t

fulcro no §3° do artigo 10 da

pleito liminar para suspend

eficácia da norma do artigo 1

17.541, de 10/01/2012, veicul

de 13/01/2012, até o julga

presente ação.

or do exposto, com

ei 9.868/ 99, defiro o

r provisoriamente a

da Lei Estadual n.

da no Diário Oficial

ento definitivo da

Intimem-se.

Em seguida, ofic

Legislativa e ao Governador d

de seus representantes legais

devidas informações , a serem

(artigo 6° da Lei 9.868/99).

Assembleia

Estado, nas pessoas

solicitando-lhes as

restadas em 30 dias

Nos termos do a

Constituição do Estado de

Procurador-Geral do Estado, na

tigo 60, §3°, da

Goiás, cite-se o

função de curador da

6
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presunção da constitucionali

impugnada.

Após, ouça-se o

Justiça, voltando-me os autos

mérito.

É como voto.

Goiânia, 27 de junho

DESEMBARGADOR LEAND

R E L A T 0

aa a dai

dade da legislaC?d

Procurador-Geral de

para o julgamento do

de 2012.

O CRISPIM

R
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C O R T E E S P E C I A L

AÇÃO DIRETA DE INCONS ITUCIONALIDADE

N. 91263-73.2012.8.09.0000 (201290912637)

COMARCA DE GOIÂNIA

REQUERENTE PROCURADOR- RAL DE JUSTIÇA

DO ESTADO DE GOIÁS

1° REQUERIDO GOVERNADOR D ESTADO DE GOIÁS

2° REQUERIDO PRESIDENTE D ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA O ESTADO DE GOIÁS

INTERESSADO PROCURADOR- RAL DO

ESTADO DE IÁS

RELATOR DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM

EMENTA . AÇÃO DIRETA DE

INCONSTITUCION IDADE. ARTIGO 12 DA

LEI ESTADUAL N. 17.541 de

10/01 / 2012 . PEDIDO DE MEDIDA

CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS

NECESSÁRIOS . Visualizando a

presença do fumas boni iuris,

lastreado em fundamentação de

robusta consistência, tendo por

base a possível invasão de

competência legislativa sobre

matéria processual, e ante

8
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precedente d

declarou a c

artigo 33 da

bem assim verilficado o periculum in

mora, no ris

quadro obser

reflexo admi

razão de pot

atribuições a

sobre a norma

ao regular

judiciais,

o da inalteração do

ado, dado o vasto

istrativo gerado em

nciais conflitos de

vindos da dissidência

iva, causando entrave

trâmite de feitos

ue se encontram

paralisados a e então, defere-se a

liminar postulada para se suspender

da eficáci da normativa

questionada.

LIMINAR CONCEDIDA.

9
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PROCESSO

NOME

ASSUNTO

COMARCA

: 4001221/201 2
MATEUS MILHOMEM E SOUSA
PEDIDO DE PROVIDÊN IAS

ANÁPOLIS

- Trata-se de pedido de providências
PARECER 205/2012

r depelo Juiz de Direito do 1° Juiz o elação
Especial à Crimina l da Comarca

processos
riaformulado distribuição

Anápolis Dr. Mateus mina) de Souza, enquadram na Lei Maria da Penha,
da 1° Vara Criminal de Aná Polis que s

Acompanham o pedido s documentos de tis. 071128.

184 /2012, a Desembargadora Corregedora-
Pelo Despacho n erlenga instaurada,

olis a adoção providênciasdesfecho à p taurad

Geral, Beatnz Frgu
Figueiredo Franco, impai nu das

n Vara criminal
etennìnando, ainda, ao Diretor do Foro e Anáp

necessárias no tocante ao procedimento de si dicãncìa da Escrivã da C

da Comarca de Anápolis.
Cientificado, o juiz de Direito do 1° Juizado Especial Criminalàs tls

de

Anáp olis conti
anunciadaa na a

autos ,

Matstua ão h ersiste tal decomo v
olta

enccanca 4da Comarca decomAnárolis

unicar que al19, para " Cr
meç uizado e a distribuição de referidos

Perdi
wmeço vez que a Juiza de Directo da 1 Va a

o j
processos referentes à Lei Maria da e
processos continuam sendo feitas especifica ente ao Jp1Z inda Divisão de

Informações presta as pela Diretora
"

Gerenciamento do SPG desta Casa às fls. 1

Em seguida, os autos vieram-
me conclusos

É o breve relatório.

Passo a opinar.

Senhora Desemba

Ministério Público do Estado de Goiás
o 12 da Lei Estadualrti gcontra o a a coOrganização judiciária, ampliando

adora Corregedora-Geral, sabe-se que oe
ropôs Ação Direta de Inconstctu Lei d

cionali d e

7 541/12, que promove alteração na
petência dos juizados especiais criminais e
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juizados especiais de atuação mista das entráncias iniciais e intermediárias.

Em julgamento realizado n dia 27 de junho passado, a Corte

Especial do Tribunal de Justiça de Goiás, acolhendo o voto do relator, Desembargador

Leandro Crispim, deferiu liminar requerida pelo Ministério Público de Goiás e
suspendeu a eficácia do artigo 12, da Lei Estadual n° 17.541/12 até o julgamento

definitivo da ADI..

Com o deferimento da lit finar, restou claro que os processos

referentes à Lei Maria da Penha deverão continua tramitando nas varas criminais.

De acordo com as informações prestadas pela Diretora da

Divisão de Gerenciamento do Sistema de Prim iro Grau, Ana Geraldina Ramos de
Macêdo, fls. 183, no caso dos processos afetos Lei Maria da Penha em andamento
atualmente nos Juizados Criminais, somente po lerão ser feitas a redistribuição dos
mesmos, em lote, no mês de agosto, vez que grande parte dos programadores da

Diretoria de Informática estão de férias no mês d julho.

Assim, conforme sugestão da referida Diretora, "a escrirania

que tiver urgência, poderá redistribui-los um um na opção Serventia-redistribui

processo. Quem tiver dúvidas, deverá ligar no Su opte para receber orientações.

Em relação aos casos nov s, ou seja, as novas autuações com

base na Lei Maria da Penha, os feitos devem er protocolados e dirigidos às Varas

Criminais.

Para tanto , o servidor lota o no Protocolo Judicial deverá, no ato

de registro de uma petição inicial, colocar a áre de ação "criminal", dentre as opções

de área de atuação (cível, criminal e juizado) fornecidas pelo Sistema de Primeiro

Grau, conforme informações também prest das pela Diretora da Divisão de

Gerenciamento do Sistema de Primeiro Grau.

Visando atender o dispo sto na liminar concedida na ADI n°

201290912637,
o Juiz de Direito do Juizado riminal de Anápolis editou portaria

regulamentando a distribuição dos feitos afetos à Lei Maria da Penha diretamente a

uma das varas criminais da comarca.

Ao que parece , a Portaria ° 37 /2012 está em consonância com a

decisão proferida na ADI n° 201290912637, conveniente e passível de aplicação.

motivo pelo qual tenho que a mesma poderá vi orar na referida comarca e deverá ser

anotada nos assentos desta Casa.

Assim'iendo, Senhora D sembargadora Coregedora-Geral. ante
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as ponderações acima alinhavadas, manifesto nos tido de que:

a) seja a Portaria n° 37/201 anotada nos assentamentos desta

Corregedoria-Geral da Justiça, posto que em acorda com a normação legal;

b) seja solicitado à Dirct ria de Informática a adoção das

providências cabíveis visando a redistribuição d s processos afetos à Lei Maria da
Penha às Varas Criminais, em cumprimento à decisão proferida na ADI n°

201290912637;

c) o arquivamento do presente procedimento, vez que a matéria

está totalmente sob o crivo de análise jurisdici nal e no aspecto correicional, salvo
melhor juízo, foram feitas as orientações devidas aos juizes envolvidos, devendo-se

aguardar o desfecho das medidas propostas no â ilo jurisdicional.

Goiânia, 12 de julho de 2012
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