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Üí corregedoria poder judiciário
qeral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Diretoria de Administração e Operações

Ofício Circular n° l£»9 /2012-DIP Goiânia.oi de novembro de 2012.

Aos Senhores Juizes de Direito e Escrivães Criminais

Prezados (as) Magistrados (as) e Escrivães Criminais,

O Excelentíssimo senhor Ministro Francisco Falcão,

Corregedor Nacional de Justiça, já comunicou formalmente esta Corregedoria-Geral da

Justiça do Estado de Goiás, via do ofício n.° 1.135/CN-CNJ/2012, anunciando a

inspeção do CNJ a ser realizada no Estado de Goiás (Portaria n.° 135/CNJ), no

período de 19 a 23 de novembro. Um dos focos já adiantados no sobredito ofício como

sendo objeto da inspeção, é a hodierna situação dos presos provisórios das unidades

jurisdicionais do Estado de Goiás.

Para enfrentamento da problemática ora apontada, foi

desenvolvida interface no "Sistema Controle" que fornece relatório atualizado a cada

vinte e quatro horas da situação dos presos provisórios, a partir dos dados constantes

do SPG. Constatou-se, entretanto, que os dados alimentados no SPG pelas

escrivanias não estão sendo atualizados a contento, o que faz indicar quantitativo de

presos provisórios e tempo de prisões provisórias em condições alarmantes e

sabidamente equivocadas.

Ao fim de garantir a higidez das informações que serão

acessadas, evitando-se, assim, constrangimentos, requisito de Vossa Excelência

correicionar, em caráter extraordinário, em até cinco dias, a alimentação do sistema

controle de prisões do SPG, especialmente atualizando a situação dos presos

provisórios indicados no relatório anexo, extraído do Sistema Controle. Oriento-lhes,

ainda, a acessar o referido sistema semanalmente, a fim de garantir a efetiva
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atualização dos dados das prisões provisórias e conhecer os relatórios gerenciais

disponíveis, tudo via intranet, pelo endereço eletrônico http://corregedoria.tjgo.gov, com

login e senha já distribuídos. O link se encontra no painel inicial do Sistema Controle

com o nome: "Preso provisório há mais de 100 dias". Dúvidas no acesso ao sistema

controle podem ser dirimidas pelo telefone (62) 3216-2029.

Desembargadora BE/tfRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiça
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