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Ofício Circular n° /J^/ /2012-SEC

Goiânia, // de it^L de 2012

Expediente n° 4314514 /2012

Aos Magistrados com competência criminal

Assunto: Orienta os magistrados com competência criminal e os diretores de secretaria/

escrivães que respondam, do dia 1711/2012 a 15/12/2012. ao questionário eletrônico

disponível no sitio do www, cnj. jus. br/corporativo sobre a aplicação das medidas cautelares

substitutivas à prisão

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento dos magistrados da área

criminal, diretores de secretaria e escrivanias, cópia integral do expediente em epígrafe com o

fito de que os mesmos respondam o questionário sobre a aplicação de Medidas Cautelares

objetivando a conclusão da pesquisa realizada pelo CNJ.

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

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

Atenciosamente,

ofcirI26/Tcl

DESa. BEATOIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11°andar. Setor Oeste - CEP 74120-020Goiània-GQ - Fax (62)3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correasec@tiqo.ius.br
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Expedientes 43145:1.4 Data :i 30/11/20:1.2

NOME í: PRESIDENTE: do tribunal de justiça DO ESTADO DE 00

Assunto K SOLICITAÇÃO

Oraao s SECRETARIA EXECUTIVA DA CORREGEDORÍA DA JUSTI

Local K DIVISÃO DE TRIAGEM E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS

ADICIONAL 458/12

Histórico B O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
001AS..SOLICITA DESTA CASA CORREICIONAL. PROVIDEN

CIAS PARA GiUE OS MAGISTRADOS DAS VARAS CRIMINAIS

DO ESTADO DE GOIÁS ..CUMPRAM A SOLICITAÇÃO FEITA PE

LA COORDENADORIA DO DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO
E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO"DMF DO CNJ..CU

JA COPIA SEGUE ANEXA..

(30IAMIA.. 30 DE novembro DE 20:1.2

ASSINATURA

Cl Numrü



Ofício n° l\<?g /2012

tribunal
de justiça
lie HStHCÍO fifí flGIH.-

Gabinete da Presidência

Goiânia, Jò de novembro de 2012.

A Sua Excelência a Senhora
Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça do Estado de Goiás
Goiânia - GO

Senhora Corregedora,

Foi encaminhada a esta Presidência, pela Coordenadoria §
do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário - DMF
do CNJ (cópia anexa), solicitação para que os magistrados das varas criminais do %
Estado de Goiás respondam, de 1711/2012 a 15/12/2012 pesquisa acerca da
aplicabilidade da Lei 12.403/11 (medidas cautelares) no período de 05/07/2011 a |
05/07/2012. I

O questionário eletrônico deve ser respondido pelos £
respectivos magistrados, já disponível no sítio www.cnj.jus.br/corporativo. assim $
como os diretores de secretaria/escrivães devem responder aos questionamentos *
objetivamente formulados sobre a aplicação das chamadas medidas cautelares
substitutivas à prisão no mesmo período acima declinado, também mediante
acesso ao sítio mencionado.

Assim, requesto a Vossa Excelência providências para
cumprimento dessa solicitação.

Cordialmente,

Des. LLOBI^O ALENTE CHAVES

PRESIDENTE

CD
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zimbra cdacbcaiado@tjgo.jus.br

Fwd: Pesquisa Medidas Cautelares no Processo Criminal

De : Presidente do TJGO Seg, 26 de Nov de 2012 17:00
<presidente@tjgo.jus.br>

Assunto : Fwd: Pesquisa Medidas Cautelares no
Processo Criminal

Para : Carmen Dea Alves Coutinho Brandão Caiado
<cdacbcalado@tjgo.jus.br>

De: "DMF" <dmf@cnj.jus.br>
Para: gapre@tjac.jus.br, presidencia@tjal.jus.br, presidencia@tjap.jus.br,
"presidência cnj" <presidencia.cnj@tjam.jus.br>, presidencia@tjba.jus.br,
presidencia@tjce.jus.br, presidencia@tjdft.jus.br, presidente@tjes.jus.br,
presidente@tjgo.jus.br, gabpres@tjma.jus.br, presidencia@tj.mt.gov.br,
presidencia@tjms.jus.br, gapre@tjmg.jus.br, presidencia@tjpa.jus.br,
presidencia@tjpb.jus.br, presidente@tjpr.jus.br, hcd@tjpr.jus.br, gabpres@tjpe.jus.br,
"juiz vidal" <juiz.vidal@tjpi.jus.br>, presidente@tjpi.jus.br, gabpresidencia@tjrj.jus.br,
presidencia@tjrn.jus.br, "Presidência do Tribunal de Justiça RS
(presidencia@tj.rs.gov.br)" <presidencia@tj.rs.gov.br>, presidencia@tjro.jus.br,
borges@tjro.jus.br, presidencia@tjrr.jus.br, riza@tjsc.jus.br, "barbara klein"
<barbara.klein@tjsc.jus.br>, presidenciatj@tj.sp.gov.br, presidencia@tjse.jus.br,
presidencia@tjto.jus.br
Ce: "Luciano Losekann" <luciano.losekann@cnj.jus.br>, "Aline Ribeiro de Mendonça"
<aliner@cnj.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 26 de Novembro de 2012 15:52:13
Assunto: Pesquisa Medidas Cautelares no Processo Criminal

Senhor Desembargador Presidente,

O CNJ realiza entre os dias r/H/2012 a 15/12/2012 uma pesquisa com todos os juizes
(federais e estaduais, titulares ou substitutos) de Varas Criminais do país acerca da
aplicabilidade da Lei 12.403/11 (medidas cautelares), no período de 5/07/2011 a
05/07/2012 . Para tanto, (a) os magistrados da área criminal devem responder ao
questionário eletrônico já disponível no sítiowww.cni.ius.br/corporativo, assim como (b)
devem os diretores de secretaria/escrivães responder aos questionamentos objetivamente
formulados sobre a aplicação das chamadas medidas cautelares substitutivas à prisão no
mesmo período acima declinado, também mediante acesso ao sítio mencionado.

A participação dos magistrados e servidores, cada qual respondendo ao respectivo
questionário, é essencial para se saber por que, até o momento, tem-se a impressão de que a

https://webmail.tjgo.jus.br/zimbra/h/printmessage?id=C:-24990&xim=1 26/11/2012
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Lei 12.403/11 vem sendo muito pouco aplicada, permitindo-se, apartir daí, que o CNJ tenha
elementos seguros para propor seminários ecursos de capacitação e sensibilização de
magistrados, eventuais alterações legislativas para aperfeiçoamento do antedito Diploma
legal e estabelecimento de diálogo fundamentado com os Poderes Executivos da União e dos
Estados no sentido de implementar as medidas legalmente previstas, evitando, quando for o
caso, odesnecessário encarceramento de pessoas que respondem por delitos cuja pena não
seja superior a 4 anos de reclusão/detenção.

Nesse sentido, esteConselho solicita aVossa Excelência relembre aos magistrados e
servidores dessa unidade da federação/circunscrição judiciária sobre a necessidade de
responderem aos questionários respectivos, sugerindo-se aedição de e-mail ou ofício-
circular em nível local, para uns e outros, ou mesmo o anúncio da pesquisa por meio da
intranet ou página do Tribunal local na rede mundial de computadores.

Qualquer problema de acesso poderá ser relatado por e-mail para C£
atendimento.ti@cni.ius.br ou por telefone para (61) 2326-5454.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e
distinta consideração.

Respeitosamente,

Luciano André Losekann

Juiz-Auxiliar do Conselho Nacional de Justiça
Coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário - DMF

https://webmail.tjgo.jus.br/zimbra/h/printmessage?id=C:-24990&xim=l 26/11/2012



corregedoría poder judiciário
gerai da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Assessoria Jurídica

Expediente n° : 4314514/2012 - Goiânia

Nome : Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Assunto : Solicitação

•<ftó6DESPACHO N°M.rnn /2012

Com a urgência que o caso reclama, expeça-se ofício circular

dirigido a todos os magistrados com competência criminal no Estado de Goiás, para

ciência e atendimento às providências solicitadas pelo Conselho Nacional de Justiça,

fazendo-se acompanhar a comunicação coletiva de cópia integral deste expediente.

Ultimada a diligência, dê-se ciência ao Excelentíssimo

Presidente deste tribunal, Desembargador Leobino Valente Chaves, arquivando-se em

seguida.

À Secretaria Executiva.

Goiânia.O^de dezembro de 2012.

DESa BEATRIZ-RêllEIREDO franco
Corregedora-Geral da Justiça

despi 228CVM/EMFT

Rua 10. nn150. 11°andar. St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677


