
corregedoria poder judiciário
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Ofício Circular no«Â2$/2013 - DIP Goiânia, 02 de setembro de 2013.

Aos Senhores Juizes de Direito Diretores de Foro e os competentes para crime em

geral

Assunto: Mutirão Carcerário 2013 - presos provisórios

Senhor (a) Juiz (a),

Esta Corregedoria-Geral da Justiça, em mais um dos projetos a seu

encargo, realizará o 3o Mutirão Carcerário do Estado de Goiás, no período de 09 de

setembro a 11 de outubro de 2013, sob as orientações do Conselho Nacional de

Justiça, em conjunto coma Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado, tendo

como coordenador o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Wilton Müller

Salomão, com o objetivo de revisar feitos em que haja presos provisórios e definitivos e

inspecionar os estabelecimentos prisionais do Estado.

Desde abril do ano corrente, com o intuito de otimizar os resultados e

minimizar os esforços necessários à realização do Mutirão Carcerário 2013, instituiu-

se metodologia de controle e fiscalização mensal dos processos de presos provisórios

recolhidos há mais de 100 (cem) dias. Via dos Ofícios Circulares de números 060/13

(de 01/04/13), 084/13 (de 03/05/13), 123/13 (de 06/06/13), 154 de (03/07/13) e 182 (de

05/08/13), todos deste órgão correicional, encaminharam-se relatórios extraídos do

Sistema Controle com a relação dos processos de presos provisórios há mais de 100

(cem) dias, vinculados a cada unidade judiciária, e solicitaram-se providências as quais

passaram a ser monitoradas, inclusive com a designação de servidora específica para

a tarefa. Todos os já referidos ofícios circulares são taxativos quanto à^necessidade de
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se reavaliar os feitos a que referem, de acordo com as orientações do Conselho

Nacional de Justiça.

Durante o Mutirão, a revisão de processos de réus presos

provisoriamente ficará a cargo dos próprios juizes das varas com competência

criminal . Os juizes, durante o período em que ocorrer o Mutirão, devem reexaminar os

feitos e proferir decisão acerca da manutenção, ou não, da segregação cautelar.

Decisão essa que, a par da fundamentação devida, ao ser lançada nos autos, deve

conter também a data da prisão e a imputação atribuída ao acusado, cuidando para

sua imediata publicação, registro e cumprimento. O relatório final do trabalho realizado

pelo magistrado durante o Mutirão deverá ser consolidado e disponibilizado no Sistema

Controle desta Corregedoria.

Atenciosamente,

j*

Desembargadora NELMA EftAUfi&rERREIRA PERILO
Corregedora-GèVal da Justiça
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Ofício Circular n° (K72013 - DRI Goiânia, /."de abril de 2013.

Aos Senhores Juizes de Direito

Senhor(a) Juiz(a),

Na iminência dos trabalhos do Mutirão Carcerário 2013 e ao

fito de subsidiar o planejamento das ações e correições pertinentes, encaminho-
lhe uma via do relatório de controle dos processos de presos provisórios
recolhidos há mais de 100 dias, concernentes à unidade judiciária de sua
responsabilidade, na data base de 01/04/2013, para adoção das providências
cabíveis, observada a orientação do Conselho Nacional de Justiça.

Trata-se de relação extraída da base de dados do Sistema de
1o Grau - SPG/ Sistema Controle1 e eventual inexatidão da fase identificada nas

varas/comarcas espelha a alimentação procedida por seus servidores, devendo
ser imediatamente atualizada no SPG, por ordem de Vossa Excelência.

A se constatar persistência no excesso de prazo, fica desde já
assinalado o máximo de 05 (cinco) dias para a prática de atos do seu ofício, com

a justificação da manutenção ou não da restrição da liberdade nos autos,
segundo as normas vigentes, sendo desnecessário informar a este órgão as

providências tomadas, tendo em vista que o acompanhamento dessas medidas
dar-se-á conforme emissão periódica de novos relatórios.

Atenciosamente

Desembargadora NELMABRANCO FERREIRA PERILO
Corregedoria-Geral da Justiça

1. Este relatório pode ser obtido via Sistema Controle, valendo do seguinte caminho.
http://correqedoria.tiqo.gov/ • "login" • "inventário" • controle de preso provisório recolhido há mais
de 100 dias" . Dúvidas poderão ser sanadas pelos telefones: 3216-2619/ 2420/ 2621/ 2179/ 2473/ 2556
ou e-mail dri correaedoria@tiqo.jus.br.
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MOfício Circular n°l'V\/2013 - DRI Goiânia, (jj de maio de 2013

Aos Senhores Juizes de Direito

Senhor(a) Juiz(a),

Na iminência dos trabalhos do Mutirão Carcerário 2013 e ao

fito de subsidiar o planejamento das ações e correições pertinentes, encaminho-
lhe uma via do relatório de controle dos processos de presos provisórios
recolhidos há mais de 100 dias, concernentes à unidade judiciária de sua
responsabilidade, na data base de 01/05/2013, para adoção das providências
cabíveis, observada a orientação do Conselho Nacional de Justiça.

Trata-se de relação extraída da base de dados do Sistema de

1o Grau - SPG/ Sistema Controle' e eventual inexatidão da fase identificada nas

varas/comarcas espelha a alimentação procedida por seus servidores, devendo
ser imediatamente atualizada no SPG, por ordem de Vossa Excelência.

A se constatar persistência no excesso de prazo, fica desde já
assinalado o máximo de 05 (cinco) dias para a prática rigorosa de atos do seu
ofício, com a justificação da manutenção ou não da restrição da liberdade nos
autos, segundo as normas vigentes, sendo desnecessário informar a este órgão
as providências tomadas, tendo em vista que o acompanhamento dessas
medidas dar-se-á conforme emissão periódica de novos relatórios.

Atenciosamente

/

Desembargadora NELMABRANCO FERREIRA PERILO
Corregedoria-Geral da Justiça

1. Este relatório pode ser obtido via Sistema Controle, valendo do seguinte caminho:
http://correaedoria.tiqo.gov/ -> "login" -> "inventário" -» "controle de preso provisório recolhido há mais
de 100 dias" . Dúvidas poderão ser sanadas pelos telefones: 3216-2619/ 2420/ 2621/ 2179/ 2473/ 2556
ou e-mail dri correqedoria(5)tjqo.ius.br.
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Ofício Circular n°j£T/2013 - DRI Goiânia, (J^de junho de 2013.

Aos Senhores Juizes de Direito

Senhor(a) Juiz(a),

Na iminência dos trabalhos do Mutirão Carcerário 2013 e ao
fito de subsidiar o planejamento das ações e correições pertinentes, encaminho-
lhe uma via do relatório de controle dos processos de presos provisórios
recolhidos há mais de 100 dias, concernentes à unidade judiciária de sua
responsabilidade, na data base de 03/06/2013, para adoção das providências
cabíveis, observada a orientação do Conselho Nacional de Justiça.

Trata-se de relação extraída da base de dados do Sistema de
1o Grau - SPG/ Sistema Controle1 e eventual inexatidão da fase identificada nas
varas/comarcas espelha a alimentação procedida por seus servidores, devendo
ser imediatamente atualizada no SPG, por ordem de Vossa Excelência.

A se constatar persistência no excesso de prazo, fica desde já
assinalado o máximo de 05 (cinco) dias para a prática rigorosa de atos do seu
oficio, com a justificação da manutenção ou não da restrição da liberdade nos
autos, segundo as normas vigentes, sendo desnecessário informar a este órgão
as providências tomadas, tendo em vista que o acompanhamento dessas
medidas dar-se-á conforme emissão periódica de novos relatórios.

Atenciosamente,

Rua 10 n° 150

Desembargadora NELMA^RANCO FERREIRA PERILO
Corregedoria-Geral da Justiça
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1. Este relatório pode ser obtido via Sistema Controle, valendo do seguinte caminho:
http://correqedoria.tjqo.gov/ — "login" — "inventário - • "controle de preso provisório recolhido há mais
de 100 dias". Dúvidas poderão ser sanadas pelos telefones: 3216-2619/ 2420/ 2621/ 2179/ 2473/ 2556
ou e-mail dri correqedoriagttjgo.jus.br.
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Ofício Circular n° V/2013- DRI Goiânia, ''de julho de 2013.

Aos Senhores Juizes de Direito

Senhor(a) Juiz(a),

Na iminência dos trabalhos do Mutirão Carcerário 2013 e ao
fito de subsidiar o planejamento das ações e correições pertinentes, encaminho-
lhe uma via do relatório de controle dos processos de presos provisórios
recolhidos há mais de 100 dias. concernentes ã unidade judiciária de sua
responsabilidade, na data base de 01/07/2013, para adoção das providências
cabíveis, observada a orientação do Conselho Nacional de Justiça.

Trata-se de relação extraída da base de dados do Sistema de
1o Grau - SPG/ Sistema Controle' e eventual inexatidão da fase identificada nas
varas/comarcas espelha a alimentação procedida por seus servidores, devendo
ser imediatamente atualizada no SPG, por ordem de Vossa Excelência.

Ase constatar persistência no excesso de prazo, fica desde já
assinalado o máximo de 05 (cinco) dias para a prática rigorosa de atos do seu
oficio, com a justificação da manutenção ou não da restrição da liberdade nos
autos, segundo as normas vigentes, sendo desnecessário informar a este órgão
as providências tomadas, tendo em vista que o acompanhamento dessas
medidas dar-se-á conforme emissão periódica de novos relatórios.

Atenciosamente,

. i ^-^
Desembargadora NELM/^BRANCO FERREIRA PERILO

Corregedoria-Geral da Justiça

I
1. Este lelatôno pode ser obtido via Sistema Controle, valendo do seguinte caminho.
http://corteqedoria.tiqo.gov/ — "login" — "inventário" — "controle de preso provisório recolhido ha mais
de 100 dias" Dúvidas poderão ser sanadas pelo telefone: 3216-4147
ou e-mail dri corregedoriaOtiao ius br.
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Ofício Circular n°/fX/2013

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Gera da Justiça
Diretoria de Relaçâes Institucionais

Goiânia, |%c eagosto de 2013.

Aos Senhores Juizes de Direito

Senhor(a) Juiz(a),

Ao fito de subsidiar o planejamento das ações e correições
pertinentes ao Mutirão Carcerário 2013, cuja exjecição avizinha-se, encaminho-
lhe uma via do relatório de controle dos processos de presos provisórios
recolhidos há mais de 100 dias, concernentes a unidade judiciária de sua
responsabilidade, na data base de 05/08/2013\ pára adoção das providências
cabíveis, observada aorientação do Conselho hfacipnal de Justiça.

Trata-se de relação extraída qa base de dados do Sistema de
1o Grau - SPG/ Sistema Controle1 eeventual inexatidão da fase identificada nas
varas/comarcas espelha a alimentação procedida por seus servidores, devendo
ser imediatamente atualizada no SPG, por orderj. diVossa Excelência.

A se constatar persistência no excesso de prazo, fica desde já
assinalado o máximo de 05 (cinco) dias para a pmtica rigorosa de atos do seu
ofício, com a justificação da manutenção ou ní o <a restrição da liberdade nos
autos, segundo as normas vigentes, sendo desr ecjssário informar a este órgão
as providências tomadas, tendo em vista que o acompanhamento dessas
medidas dar-se-á conforme emissão periódica de novos relatórios.

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRANC0|Ç£RREIRA PERILO
Corregedoria-Gfejal da Jüí tiça

1. Este relatório pode ser obtido via Sistema Controle, valendo do seguinte caminho:
http://correaedoria.tigo.gov/ -»"login* —"inventário' -* "contr >le <le preso provisório recolhido há mais
de 100 dias". Dúvidas poderão ser sanadas pelo telefone: 321P-41(47
ou e-mall dri correaedoriaOMiao.lus.br.
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