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Ofício Circular n° W /2012-SEC

Goiânia, 0^ de -# ~̂ ^° de 2012.
Processo n° 4058241/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Orienta sobre cumprimento de prazo das Cartas Precatórias assinalado pelo juízo

deprecante, mesmo não se tratando de réupreso, nos moldes alinhavados.

Senhor(a) Juiz(a).

Encaminho a Vossa Excelência cópias do despacho n° 3204/2011 e do Parecer

n° 145/12 2o JA-CGJ, para conhecimento.

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

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

ofcir082/Tel

Atenciosamente,

DESa. Beatriz figueiredo franco
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiània-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleíudiciário (62) 3213-1581
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Cuida-se de pedido de providências formulado pelo

Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público do

Estado de Goiás, em atendimento ao Ofício n° 76/2011, da lavra da Promotora de

Justiça Adriana Marques Thiago. Na vindicação, noticia morosidade no cumprimento de

cartas precatórias criminais remetidas às varas criminais da comarca de Anápolis e a

outras unidades estaduais, sem identificá-las, culminando na soltura e, até mesmo,

absolvição de vários réus por falta de provas.

Instados, os juizes Ana Cláudia Magalhães, Edna Maria

Ramos da Hora e Adriano Roberto Linhares de Camargo apresentam informações às

fs. 14, 20 e 23/30, respectivamente.

Nas linhas do Parecer n° 145/2012 (fs. 50/53), a 2a Juíza

Auxiliar desta corregedoria, Dra. Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura, tece

minucioso relato do procedimento. Sublinha que, em relação ao Juiz de Direito da 2a

Vara Criminal, Dr. Adriano Linhares de Camargo, há confirmação da impossibilidade de

cumprimento das deprecatas, com menção das dificuldades encontradas para

execução dos atos. Sugere sejam orientados os magistrados goianos a reservarem um

dia da pauta pelo menos a cada 15 (quinze) dias ou no período do mês para a

realização desse tipo de ato, evitando o não cumprimento e os conseqüentes

transtornos para o andamento dos processos afetos aos juízos deprecantes.
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É o breve relato.

Analisando o feito, acolho na íntegra o Parecer n° 145/2012

(fs. 50/53), até porque exauriente. Expeça-se, pois, ofício circular a todos os

magistrados do Estado de Goiás, orientando-os, a bem da melhor prestação

jurisdicional, a procederem da forma como sugerido pela parecerista. Faça-se

acompanhar o expediente de cópias da peça opinativa e desta provisão.

Dê-se ciência ao Subprocurador-Geral de Justiça para

Assuntos Institucionais, Dr. Eliseu José Taveira Vieira, e à Dra. Adriana Marques

Thiago, Promotora de Justiça titular da 8a Promotoria de Anápolis, encaminhando-lhes

cópias das peças acima referidas.

Após, à míngua de providências outras, arquivem-se.

Á Secretaria Executiva.

Goiânia, ã% de agosto de 2012.

D

CSMS

\ BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça
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Nome : Ministério Público do Estado de Goiás
Assunto : Pedido de Providência

Parecer n° : 145/2012 - 2o JA - CGJ

Ilustre Desa. Corregedora,

Institucionais,

O

Dr. Eliseu

Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
José Taveira Vieira, encaminhou o Ofício n°

019/2012 - SUB/INST (fl. 03), relatando a existência do procedimento
administrativo n° 201100018358 (fls. 04/07), oriundo de expediente
subscrito pela titular da 8a Promotoria de Justiça da comarca de Anápolis,
Dra. Adriana Marques Thiago, em que ela noticia (Ofício 076/2011)
irregularidade no cumprimento de cartas precatórias criminais na comarca,
o que estaria culminando na soltura de acusados e até em absolvições por
falta de provas.

Os magistrados das Varas Criminais da comarca de
Anápolis prestaram informes (fls. 14, 20 e 23/30), cujo teor passo a relatar,
resumidamente.

A Juíza de Direito da 1a Vara Criminal, Dra. Ana Cláudia
Veloso Magalhães, afirmou (fl. 14) que a titular da 8a Promotoria de Justiça
não atua junto à mencionada Vara e que "as cartas precatórias recebidas nesta
Vara Criminal gozam da mesma celeridade deprocessamento e cumprimento que a
dedicada aos procedimentos criminais que possuem acusados presos, em face do
exíguo tempo que se dispõe para satisfação das diligências e realização dos atos
processuais requestados pelosjuízos deprecantes (em geral, 40 (quarenta) dias)."

A Dra. Edna Maria Ramos da Hora, titular da 3a Vara
Criminal, aduziu (fl. 20) que "... não possui nenhuma Carta Precatória que não
tenha sido cumprida em tempo hábil, sendo que em se tratando de réu preso, as
mesmas são cumpridas deforma ágil, com o intuito de não ocorrer excesso de prazo
e, com isso, houver a soltura dos acusados", esclarecendo que no juízo em que
atua "nunca houve absolvição porfalta deprovas em decorrência da não devolução

Rua10,150.11°Andar-St. Oeste. Goiânia -GO-CEP74120-020 -Telefoní-r . •» 'ij:n-.rr|i**.
corregsec@tjgo.jus.br UHillld NUM Cl UCLy entoe i..



corregedoriapoDER judiciário
Ia i.;s; ir;;-.Corregedoria-GeraldaJüStica

"Gabinete do 2o Juiz Auxiliar da CGJ
Processo n°: 4058241

CORREGEDORIA

FL5J ob

de Cartas Precatórias" e fez juntada de certidão que atesta a inexistência de
precatória pendente de cumprimento (fl. 21).

Por sua vez, o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal, Dr.
Adriano Roberto Linhares Camargo, obtemperou que a comarca de Anápolis
não dispõe de vara privativa de cartas precatórias. Assim "dificilmente"
consegue "desincumbir-se do atendimento a este ato de cooperação jurisdicional
nos prazos que lhe são assinalados, a não ser nas hipóteses em que expedidas em
processosde réuspresos".

Sugeriu a criação de varas privativas de precatórias em
comarcas do porte de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Rio Verde,
dentre outras (fl. 26).

Relatou que nos casos de réus soltos ou submetidos a
medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, as deprecatas são
inseridas dentro de um padrão ordinário de pauta, que, em regra, tem sido
"caracterizado pela delonga, haja vista o atulhamento das agendas de
audiências...diante do volume de serviços".

Concluiu informando que as irregularidades reportadas
pela digna solicitante "cingem-se, em vero, à tardança no atendimento àprodução
de prova oral em algumas precatórias" (fl. 27).

Mencionou hipóteses em que expede as precatórias para
instrução oral, esclaracendo que quando há demora e verifica-se a
superação do prazo estabelecido no Ofício circular n° 008/DMF/2010,
expedido pela Ministra Eliana Calmon, e não havendo prova suficiente em
razão do não cumprimento das deprecatas, "o caso descerra,
compulsoriamente, em absolvição", ante as diretivas do princípio universal da
presunção de inocência, ocorrendo da própria solicitante (Dra. Adriana
Marques Thiago) propugnar pela absolvição.

Encaminhados os autos à Divisão de Gerenciamento e
Estatística, juntou-se relatório dos processos com natureza "carta precatória"
das três varas (fls. 32/40).

É o relatório.

Inicialmente, há que se destacar que a relação de
processos por natureza Carta Precatória Criminal do período de 01.01.2011
a 28.05.2012 - para as três varas - não difere muito em quantidade (fls.
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33/35), verificando-se que as precatórias tem sido cumpridas, em que pese
haver excesso de prazo na tramitação das que estão afetas à 2a Vara
Criminal de Anápolis, segundo relato do próprio Dr. Adriano Roberto
Linhares Camargo (fls. 24/30).

Constata-se das informações das doutas Juízas de Direito
da 1a e 3a Varas Criminais e dos relatórios do SPG que não está ocorrendo
acúmulo de cartas precatórias por ano que justifique, ao meu sentir, a
criação de varas específicas, como sugerido pelo douto magistrado da 2a
Vara Criminal.

Além do mais, a representante do Ministério Público, Dra.
Adriana Marques Thiago, fez uma narrativa bastante genérica dos fatos,
sem mencionar casos específicos, números de protocolos de processos, ou
dados que possibilitem averiguar a notícia trazida ao conhecimento desta
Corregedoria a hipóteses concretas.

De todo o exposto, é forçoso reconhecer que não se
vislumbra desídia ou conduta que possa dar ensejo à instauração de
procedimento administrativo contra qualquer dos magistrados das varas
criminais da comarca de Anápolis, vez que não há que se falar, no presente
feito, em prática de suposto fato ilícito administrativo ou criminal (art. 9o, §
2o, Resolução 135/2011, CNJ), razão pela qual, respeitosamente, sugiro o
arquivamento do procedimento.

Todavia, é sabido que mesmo nas cartas precatórias que
não sejam de réus presos, deve-se procurar agilizar-lhes o cumprimento, a
fim de não ocasionar atrasos indevidos no andamento processual dos feitos
sob a presidência de juizes de outras comarcas, evitando colocá-las no
padrão ordinário da pauta.

E o Dr. Adriano Roberto Linhares Camargo reconheceu
que a preocupação da Dra. Adriana Marques Thiago, Promotora de Justiça,
no que tange ao cumprimento tardio de cartas precatórias é pertinente.

Nesse diapasão, entendo que há providências que podem
ser tomadas para minorar o problema, já que segundo o próprio magistrado,
ele consegue cumprir os prazos apenas nas hipóteses em que as
deprecatas são expedidas "em processos de réus presos" (fl. 26).

Considerando que a Corregedoria é órgão de fiscalização
e vigilância, mas também de orientação, a teor do disposto no artigo 24 da
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Lei Estadual n° 9.129/81 (Código de Organização Judiciária do Estado de
Goiás), cumprindo-lhe zelar pelo andamento processual dos processos em
tramitação no Estado, considero que seria de bom alvitre expedir-se
orientação aos magistrados de Anápolis, e também de todo o Estado, para
que procurem cumprir as cartas precatórias dentro do prazo assinalado pelo
juízo deprecante, mesmo quando não se trate de réu preso.

Para tanto, sugiro orientá-los no sentido de que, se
possível, dentro das possibilidades da comarca e do volume das cartas
precatórias, reservem um dia da pauta pelo menos a cada quinze dias ou no
período de um mês, para a realização desse tipo de ato, evitando-se o não
cumprimento dos prazos e os conseqüentes transtornos para o andamento
processual dos processos afetos aos juízos deprecantes.

Manifesto-me, também, caso acatado o parecer e
expedida a orientação para os magistrados do Estado de Goiás, que as
medidas tomadas sejam comunicadas ao ilustre Subprocurador-Geral de
Justiça, Dr. Eliseu José Taveira Vieira, e à Dra. Adriana marques Thiago,
Promotora de Justiça titular da 8a Promotoria de Anápolis.

É o parecer, que submeto à apreciação desta insigne
Des.a Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia, 29 de maio de 2012.

-rbénaNascimento e Moura \\
Juíza de Direito em substituição ao 2°\htiz Auxiliar - CGJ
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