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PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Secretaria-Geral

Ofício Circular n°.MÍ'2/ /2013-SGCGJ Goiânia, 2/à de novembro de 2013.

As Suas Excelências os(as) Senhores(as)

Juízes(as) das Varas Criminais do Estado de Goiás

Assunto: Resolução n° 112/2010 - Alimentação do Sistema - Controle dos prazos
prescricionais nos processos penais.

Senhores(as) Juízes(as),

Em cumprimento à Resolução CNJ n° 112/2010, de 6 de

abril de 2010, que institui o controle dos prazos da prescrição nos processos penais e

determina que o sistema informatizado deverá conter o registro referente a prescrição,

informo que foi desenvolvido no SPG - Sistema de Primeiro Grau - campo para

informar a data da prescrição dos feitos.

Ressalto que o registro deverá ocorrer a partir de 1o de

dezembro de 2013 e o preenchimento do campo será obrigatório e ocorrerá uma única

vez em cada processo, no momento em que o mesmo for devolvido à escrivania,

importando ao escrivão ou respondente preencher os respectivos campos do SPG, da

forma a seguir ilustrada.

18:35:09 V A RA S / MP 21/11/2013
ENCAMINHA PROCESSOS
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| INFORME SOMENTE OS PROCESSOS QUE ESTÃO SENDO DEVOLVIDOS |
| COM UM MESMO ATOPROFERIDO POR UMMESMOMAGISTRADO |

+• +

-> Dt Prescr -> Dt Prescr

201300000036

PF2-RETORNAR PF7- FIM SPG9970K

Rua 10. n° 150. 11° andar, St. Oeste, Goiânia Goiás - CEP 74120-020-Telefone (62)3216-2618 - Fax (62) 3216-2711 - www.tjqo.ius.br



12! corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Secretaria-Geral

No diapasão dessas alterações, ao tempo em que lhe

requesto introduzir na rotina da unidade judicial presidida por Vossa Excelência

orientação casuística aos escrivães vertida à definição da prescrição em relação a cada

feito, comunico-lhe da firme intenção da Corregedoria-Geral da Justiça de aperfeiçoar o

sistema desenvolvido pela Diretoria de Informática a fim de que, no menor tempo

possível, contemple outras situações de maior complexidade relacionadas a prescrição.

Atenciosamente,

Desembargadora Nekri& E^áncb-Ferreira Perilo

Coffegedàra:Geral da Justiça
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