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Ofício Circular n° Uo6>j72014-SEC

Goiânia, W de^ ^gftí#($de 2014.

Processo n° 4774060/2013

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Recomenda orientação aos Escrivães das Varas Criminais para que façam constar

sempre e em destaque a identificação RÉU PRESO em todas as cartas precatórias criminais
expedidas nosprocessos em que haja réu preso.

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho/Ofício n° 270/2014, para

conhecimento próprio, de seus pares e dos escrivães das Varas Criminais, submetidos a sua

disciplina.

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

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

Atenciosamente,

Descmbargadora NELMA teANCO FERREIRA PERILO
CorregedWü-Geral da Justiça

ofcii019/RC
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4774060/2013-Goiânia

JD da Vara de Precatórias da Comarca de Goiânia

Faz Solicitação

• <&0DESPACHO/OFICIO N /2014

Cuida-se de ofício (fs. 04/05) encaminhado a esta

Corregedoría pela 1a Juíza de Direito da Vara de Precatórias, Dra. Mércia Batista Leite

Dafico, no qual solicita que se recomende a todos os Juizes deste Estado que orientem

melhor os servidores das Escrivanias Criminais a eles subordinados para que façam

constar sempre e em destaque a informação RÉU PRESO em todas as cartas

precatórias criminais expedidas em processo no qual exista réu preso. Anexa cópia de

documentos (fs. 06/15).

No Parecer n° 60/2014 (f. 18), o 1o Juiz Auxiliar, Dr. Wilton

Müller Salomão, sugere o envio de ofício circular aos magistrados das Varas Criminais

do Estado de Goiás, para que procedam conforme solicitado às fs. 04/05. Opina, ao

final, pelo arquivamento destes autos.

É o sucinto relato.

Considerando que os artigos 24 da Lei Estadual n° 9.129/81

e 1o do Regimento Interno da CGJGO prescrevem que a Corregedoría é órgão de

fiscalização, vigilância e orientação, razão pela qual incumbe-lhe zelar pelo andamento

processual dos feitos, acolho o parecer n° 60/2014 e determino a expedição de ofício

circular a todos os Juizes das Varas Criminais do Estado de Goiás, para ciência

acerca deste despacho, recomendando-lhes que orientem os Escrivães que façam

constar sempre e em destaque a identificação RÉU PRESO em todas as cartas

precatórias criminais expedidas nos processos em que haja réu presos'

Dê-se ciência deste ato à Juíza soiícitante, Dra. Mércia
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Batista Leite Dafico.

Após, arquivem-se os presentes autos, à míngua de outras

medidas no âmbito de atuação desta Corregedoría.

Reprodução deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

Goiânia,,^* de janeiro de 2044.

JCRE

Desembargad^LHJIZ EDUARDO DE SOUSA
Corregedor^eral aa-Jjj£tic^_em^tJt3slitu^
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