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Ofício Circular n° /2013-SEC

Processo n° 4176731/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro

PODER JUDICIÁRIO

('orregedoría-Geral da Justicei
Secretaria Executivo

Goiânia, ^0 deV\O\(0rn|Wde2O13

Assunto: Informa que a destinação departe dos recursos obtidos com aspenaspecuniárias e

com os Termos Circunstanciados de ocorrência, deve ser feita ao CONSELHO DA

COMUNIDADEda Jurisdição sob suajurisdição, e não ao Conselho Tutelar

Senhor(a) Juiz (a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio e de seus pares,

cópias do Despacho n° 4651/2013. do Despacho Ofício n° 4495/2013 e do Parecer n°

424/2013 - Io JA, extraídas do processo supramencionado.

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

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

Atenciosamente.

!)í ' NELMABRANÇaRBRREIRAPERILO
Corregedora-qeral da Justiça

ofcirI021/RC

ISl

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiània-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
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PROCESSO N° 4176731/2012
NOME: Segunda Juíza-Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça
ASSUNTO: Faz Solicitação

PARECER N° 424/2013

CORREGEDORIA

FL.

Cuida-se de Solicitação formulada pela então 2a Juíza-Auxiliar

desta Corregedoria, Dra. Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura, que em atenção
às metas do Conselho Nacional de Justiça para os Grupos de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Carcerário propôs o presente procedimento com o intuito
de incentivar a criação/reativação dos Conselhos da Comunidade.

Acolhendo a solicitação da magistrada, a então Corregedora-
Geral da Justiça, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, determinou a
expedição de ofício a todos os Diretores de Foro e Juizes das Varas de Execuções
Penais do Estado de Goiás a fim de que prestassem informações acerca da
existência e atuação do Conselho da Comunidade no âmbito de cada jurisdição.

No transcorrer de aproximadamente um ano, todos os juízos
supracitados enviaram ofícios a esta Corregedoria noticiando a realidade do
Conselho da Comunidade de sua respectiva comarca.

Nas comarcas em que ainda não havia Conselho da Comunidade

ou este não estava atuante, foi determinado que os magistrados diligenciassem a
fim de criar e por em atividade os Conselhos locais.

Por fim, conforme se vê no Despacho n.° 2097/2013 da Exma.
Desembargadora Corregedora,"~ã>nda faltavam informações das comarcas de
Hidrolândia, Montividiu, Aragarças, Cavalcante, Cumari, Iaciara, Montes Claros,
Panamá e Piracanjuba, as quais fora-rn/juntadas aos autos posteriormente (fls.
1116-1229).

BP
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É a síntese do necessário. Opino.

Senhora Desembargadora Corregedora, conforme relatado,

cuida-se de procedimento instaurado com o objetivo de promover a criação ou

reativação dos Conselhos da Comunidade em todas as comarcas do Estado de

Goiás.

Acerca desta matéria, a Lei de Execuções Penais dispõe em seu

artigo 80 que haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade, não sendo,

desta forma, faculdade do juízo a criação do Conselho, mas sim uma obrigação em

obediência à determinação legal.

Neste sentido, também versa o §1° do artigo 5o da Resolução

n.° 96/2009 do Conselho Nacional de Justiça:

"§ Io Os tribunais deverão, ainda, com base no relatório do

grupo, diligenciar para que os Conselhos da Comunidade sejam

efetivamente instalados e para que tenham funcionamento

regular, sobretudo no que pertine à implementação de projetos

de reinserção social, em cumprimento à Lei 7.210, de 11 de

julho de 1984 e à legislação local. "

Da detida análise dos ofícios, portarias e demais documentos

acostados pelos magistrados no transcorrer deste feito, pode-se afirmar que,

hodiemamente, todas as comarcas do Estado de Goiás possuem Conselho da

Comunidade constituídos e atuantes.

A atuação do Conselho da Comunidade é de suma importância

para a melhoria do sistema carcerário, das condições estruturais das unidades

prisionais e para promover melhorias nas condições de vida dos reeducandos

dentro do estabelecimento prisional.

Para que o Conselho tenha condições de desempenhar suas
atividades, forte combustível são ás verbas oriundas de penas de prestação

pecuniária ou de Termos Circunstanpjad/sile (ocorrência.

Si y ( Á
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A respeito desse assunto versam a Resolução n.° 154/2013 do

Conselho Nacional de Justiça e o Provimento n.° 04/2013 desta Corregedoria-Geral

da Justiça, este criado em decorrência daquele.

Assim dispõe a resolução supracitada:

"Art. 2o Os valores depositados, referidos no art. Io, quando

não destinados à vitima ou aos seus dependentes, serão,

preferencialmente, destinados à entidade pública ou

privada com finalidade social, previamente conveniada,

ou para atividades de caráter essencial à segurança

pública, educação e saúde, desde que estas atendam às

áreas vitais de relevante cunho social, a critério da unidade

gestora.

§ Io A receita da conta vinculada irá financiar projetos

apresentados pelos beneficiários citados no caput deste artigo,

priorizando-se o repasse desses valores aos beneficiários que:

I - mantenham, por maior tempo, número expressivo de

cumpridores de prestação de serviços à comunidade ou

entidade pública;

II - atuem diretamente na execução penal, assistência à

ressocialização de apenados, assistência às vítimas de crimes e

prevenção da criminalidade, incluídos os conselhos da

comunidade/' - Grifou-se.

Definindo a política institucional deste tribunal na utilização dos

recursos oriundos da pena restritiva de direito's de prestação pecuniária, determina

o Provimento n.° 04/2013 da CGJGO:

BP _^_
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"Art. 2o A receita da conta vinculada será destinada a financiar

projetos apresentados pelas entidades públicas, na forma do §

10 do artigo 1°, podendo ser apresentado mais de um projeto

por entidade, as quais deverão preencher os seguintes

requisitos:

I - Apresentação dos documentos mencionados nos artigos 116

da Lei Federal n° 8.666/93 e artigo 60 Lei Estadual n°

17.928/12.

11 - Apresentação de:

a) Projeto, conforme modelo constante do Anexo I, o qual

deverá

estar acompanhado dos seguintes dados:

b) Proposta básica de utilização da verba;

c) Objeto do projeto;

d) Beneficio social ou assistência! do projeto;

e) 03 (três) orçamentos;

f) Cronograma de aplicação da verba;

g) Responsávelpelo projeto e pela prestação de contas

h) número de cumpridores de prestação de serviços à

comunidade ou a entidade pública, se houver."

Ou seja, ambos os normativos contemplam o Conselho da

Comunidade como sendo um dos destinatários dos recursos captados através de
penas pecuniárias e TCOs. )

Valendo-se destes recursos/ o Conselho da Comunidade é
vrnportante agente de mudança na precária situarão?err^que se encontra o sistema

bp / A /y7/ ,
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carcerário goiano, podendo garantir educação, saúde, profissionalização e trabalho

aos detentos, fazendo com que as unidades prisionais sejam realmente centros de

inserção do indivíduo na sociedade.

Desta forma, Senhora Desembargadora, caso seja acolhido este

parecer, OPINO pela expedição de Ofício Circular a todos os Diretores de Foro e

Juizes com atribuições de execução penal instigando-os a fomentarem as atividades

do Conselho da Comunidade em suas respectivas comarcas.

Após, por estarem, salvo melhor juízo, ultimadas as providências

pertinentes a este feito, opino pelo seu arquivamento, com as cautelas de estilo.

E o parecer, que submeto à apreciação desta Excelentíssima

Desembargadora Corregedora-Geral.

Goiânia, c?3de outubro de 2013,

WILTON/M
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Processo n°

Nome

Assunto

4176731/2012-Goiânia

Segunda Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

Faz Solicitação

DESPACHO/OFICIO N° /2013

Cuida-se de expediente através do qual a então Juíza

Auxiliar desta Corregedoria, Dr3 Camila Nina Erbetta Nascimento Moura, em atenção

às metas do Conselho Nacional de Justiça para os grupos de monitoramento e

fiscalização do sistema carcerário propôs fossem os Diretores de Foro das

Comarcas do Estado de Goiás incitados a promoverem a criação de Conselhos da

Comunidade nas cidades que não os tinham, assim como a reativação daqueles

existentes.

Oficiados, os magistrados envidaram esforços junto à

comunidade, de modo que, hodiernamente, todas as Comarcas do Estados de

Goiás, conforme se vê dos documentos acostados aos autos, possuem Conselho da

Comunidade constituído e atuante.

Instado a se manifestar, o 1o Juiz Auxiliar, Dr. Wilton

Müller Salomão, após ressaltar que todas as Comarcas do Estado de Goiás

atualmente possuem Conselho Tutelar, que dependem das verbas oriundas de

penas de prestação pecuniária ou de Termos Circunstanciados de Ocorrência para

que, na condição de importante agente de mudança da precária situação em que se

encontra o sistema carcerário goiano, possa promover melhoras na qualidade de

vida dos reeducandos e da estrutura das unidades prisionais, opinou pela expedição

de ofício circular a todos os Diretores de Foro e Juizes com atribuições em

Execução Penal, para que fomentem as,/^atividades do Conselho em suas

respectivas Comarcas, arquivando-se os presentes autos em seguida (fs.

1230/1234).

Rua 10, n°150, 11°andar. St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.^0-0^6^- Psute (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4176731/2012

Segunda Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

Faz Solicitação

DESPACHO N°4fcj51 /2013

21
.yQ Asstííafwa jry.

Expeça-se novo ofício-Circular aos Diretores de Foro das

Comarcas do Estado de Goiás, para informá-los de que a destinação de parte dos

recursos obtidos com as penas pecuniárias e com os Termos Circunstanciados de

ocorrência, conforme orientação contida no Despacho n° 4493/2013, objeto do Ofício

Circular n° 398, datado de 12 de novembro de 2013, deve ser feita ao CONSELHO

DA COMUNIDADE da jurisdição sob sua disciplina, e não ao Conselho Tutelar,

conforme anteriormente consignado. Junte-se ao expediente cópia da peça opinativa

(fs. 1230/1234), do despacho de f. 1235 e deste ato retificador.

À Secretaria Executiva.

LL

Goiânia, l^ de novembro de 2013.

Desembargadora NELMAÍB RANÇO FERREIRA PERILO

Corregedora-Genal da Justiça
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