
corregedoria poder judiciário
geral da justiça Assessoria Jurídica
do estado de goiás

Ofício Circular n° J0/2O12/SEC

Goiânia, 26 de outubro de 2012.

Aos magistrados lotados em varas criminais do Estado de Goiás com competência
para execução penal

Senhor (a) Juiz (a),

Encaminho cópias do Parecer n° 236/2012, subscrito pela 2a Juíza Auxiliar desta

corregedoria, Dra. Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura, e do Despacho n° klSè> /2012,

solicitando informações no prazo de 10 (dez) dias, sobre os processos em que Vossa Excelência

aplicou medidas de segurança, nos termos dos questionamentos enumerados na referida peça

opinativa.

Atenciosamente,

Of.9/Cae

DESTBEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n°150. 11°andar, St.Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677



corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Gabinete do 2o Juiz Auxiliar da CGJ
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INTERESSADO : Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário do Estado de Goiás

ASSUNTO : pacientes judiciários
PARECER N° 326/2012-2aJA-CGJ.

Ilustre Desembargadora,

Há notícia de que alguns magistrados vem enfrentando
problemas delicados na execução penal dos processos criminais em que
impuseram Medida de Segurança em suas comarcas, notadamente quando os
pacientes judiciários fazem uso de drogas, apresentam periculosidade e foram
autores de crimes violentos, como estupro e homicídio, por exemplo. Alguns desses
não se adaptam ou não são indicados ao sistema existente - PAILI.

Considerando solicitação feita hoje na reunião do Grupo de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Estado de Goiás, cuja cópia anexo
a esta peça opinativa (item número 6), sugiro, respeitosamente, a Vossa
Excelência, com a finalidade de fazer um levantamento de quantos casos
semelhantes existem no Estado de Goiás e adotar as medidas cabíveis, que seja
expedido ofício-circular a todos os Juizes de Direito de Varas Criminais com
competência em execução penal do Estado, a fim de que informem, no prazo de
dez (10) dias, com referência aos processos nos quais aplicaram medida de
segurança:

1 - quantos pacientes judiciários estão sendo atendidos pelo
PAILI na própria comarca? Há pacientes atendidos em outras comarcas? Quantos?
Esse atendimento vem sendo exitoso para o caso?

2 - quantos ainda estão detidos (presos) nos presídios locais
ou em outras unidades prisionais e por qual motivo?

3 - quantos precisariam de internação mais prolongada em
clínicas psiquiátricas em razão de periculosidade ou de inadaptação ao sistema do
PAILI?

Solicito, ainda, que este expediente seja autuado após a
expedição dos ofícios, caso acatado o parecer, e que receba numeração no
sistema, informando-se o número aos magistrados quando da expedição do ofício,
para que a resposta possa ser juntada de forma mais efetiva.

Éo parecer, que submeto à apreciação de Vossa Excelência.

Goiânia, 19 de outubro de 2012.
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Camila Ni rl^eífa Nasclfnento e Mou
Juíza Auxiliar - CGJ
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RJ corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n° : 4275021/2012-Goiânia

Nome : Segunda Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

Assunto : Faz solicitação

SPACHON0 iio£DE /2012
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Acolho as sugestões encartadas no Parecer n° 326/2012 (f.

3), determinando a expedição de ofício circular aos magistrados lotados nas varas

criminais do Estado de Goiás com competência em execução penal, fixando o prazo de

10 (dez) dias para apresentação de resposta aos quesitos ali formulados.

Sobrevindo os informes solicitados, tornem os autos ao crivo

da zelosa parecerista.

À Secretaria Executiva.

Goiânia,, ãJõ de outubro de 2012.

CAE

Di£&C BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
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