
f

rs! corregedoria poder judk iário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

n° XU/2(Ofício Circular n° A^U/2012-SEC

Goiânia, 0# de QAW^ücle 2012.

Processo n° 4217195/2012

^05 Magistrados das Varas Criminais da Comarca de Goiânia e Aparecida de Goiânia

Assunto: Orienta acerca do encaminhamento da guia de execução definitiva à Vara de

Execuções Penais, bem como sua respectiva cópia para a unidade prisional em que se

encontra o condenado detido

Senhor(a) Juiz(a).

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 3673/2012 e da peça de

f. 7, extraídas do procedimento em epígrafe, para ciência própria e de seus pares,

recomendando que ao encaminhar a guia de execução definitiva à Vara de Execuções Penais,

seja também remetida cópia do documento para a unidade prisional em que se encontra o

reeducando preso..

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

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

Atenciosamente,

ofcir092/RC

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 -Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec(3)tiqo.jus.br

fU ÍSIS! fai «í f*i ísl S f=í ili fsl ili ill fü ísí ii üis!r2HaHSKÍt2KÍis!È5!i3RÍÈ!



r

corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Expediente n°

Nome

Assunto

4217195/2012-Goiânia

Juíza da Quarta Vara Criminal da Comarca de Goiânia

Faz Solicitação

°v3OTDESPACHO N /2012

Acolho o Parecer n° 275/2012 (f. 7).

Proceda-se, pois, como sugerido, fazendo-se acompanhar a

comunicação coletiva de cópias da referida peça opinativa e deste despacho.

Após ciência da magistrada solicitante, arquivem-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, SM de setembro de 2012.

despCVM/WML

DES.a BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10, nD150, 11° andar. St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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Processo n°: 4217195

Nome: Juíza da 4a Vara Criminal e da 1a VEP de Goiânia

Assunto: Faz Solicitação
Parecem0: 275/2012-2a JA-CGJ

Ilustre Desa. Corregedora,

Trata-se de ofício encaminhado pela Juíza de Direito da 4a
Vara Criminal e 1a Vara de Execuções Penais da comarca de Goiânia, Dra.
Telma Aparecida Alves (fls. 04/05), solicitando que esta Corregedoria oriente as
Varas Criminais de Goiânia e de Aparecida de Goiânia sobre a necessidade de
procederem ao encaminhamento da guia de execução definitiva também à
unidade em que o condenado se encontra preso.

A magistrada informa que após a primeira inspeção mensal
pode "observar que vários reeducandos condenados estão custodiados na Casa de
Prisão Provisória, quando deveriam ter sido encaminhados à POG. A maioria dos casos
ocorre por falta do envio da cópia da guia de execução definitiva à CPP, providência
esta a cargo da Vara Criminal da condenação".

É o breve relato.

Entendo que assiste razão à Dra. Telma Aparecida Alves,
revelando-se a providência pertinente.

Ressalte-se que quando a condenação transita em julgado e
as Varas Criminais expedem a guia de execução definitiva à Vara de Execuções
Penais, é necessário, também, que expeçam cópia da guia de execução
definitiva à unidade em que se encontra o preso, para evitar a situação relatada
pela ilustre magistrada.

Posto isso, respeitosamente, opino no sentido de que seja
acatada a solicitação da Dra. Telma Aparecida Alves, Juíza de Direito da 4a Vara
Criminal e 1a Vara de Execuções Penais da comarca de Goiânia, expedindo-se
Ofício-circular a todos os Juizes de Direito das Varas Criminais da comarca de
Goiânia e de Aparecida de Goiânia, orientando-os para que observem o devido
encaminhamento da guia de execução definitiva: à vara de execuções penais e
cópia para a unidade prisional em que se encontra o condenado detido.

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

Goiânia, 18 de setembro de 2012.
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