
correqedona poder judiciário
rwaral Ha inctina Corregedona-Geral da Justiça
h * a JUbUXd Secretaria-Geral da Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás

Ofício Circular n° (7^2014
Goiânia, í/o de maio de 2014.

Aos Senhores Juizes de Direito com competência em execução penal

Assunto: mutirão prisional 2014

Senhor(a) Juiz(a):

Esta Corregedoria-Geral da Justiça, em mais um dos

projetos a seu encargo, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, foi instada

a realizar Mutirão Prisional no Estado de Goiás, no período de 26 de maio a 06 de

junho de 2014. São objetivos do Mutirão revisar feitos em que haja presos provisórios e

definitivos e inspecionar os estabelecimentos prisionais do Estado. A coordenação do

Mutirão é do Dr. Wilton Müller Salomão, Juiz Auxiliar desta Corregedoria-Geral da

Justiça.

Durante o Mutirão, espera-se a análise de todos os

processos em que figurem presos provisórios. Quanto aos processos de execução

penal (incluindo aqueles em que já haja sentença, mas sem trânsito em julgado), o

Mutirão restringe-se às comarcas listadas no item II deste expediente:

I - quanto aos presos provisórios, o juiz presidente do

processo respectivo, a partir do dia 19 de maio e até o dia 06 de junho, data do término

do mutirão, deve reexaminar os autos sob sua jurisdição e proferir decisão acerca da

manutenção, ou não, da segregação cautelar. A lista dos presos provisórios por

unidade judiciária, acha-se disponível no Sistema Controle

(http://correqedoria.tiqo.qov/inventarios/controle de prisão view). A decisão a ser

proferida em mutirão, a par da fundamentação devida, ao ser lançada nos autos, deve

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

intimação das partes. Até o dia 06 de junho e após o reexame de todos os autos de

processos em que figurem presos provisórios, o magistrado deverá alimentar com os
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quantitativos consolidados o sistema do Mutirão Prisional, no Portal do CNJ

(www.cnj.jus.br/corporativo, link Mutirão Prisional). A forma de acesso direto dos

magistrados ao Portal do CNJ (login e senha) para alimentação do sistema do Mutirão

Prisional será comunicada em momento posterior.

II - no que se refere aos presos definitivos, serão

examinados os autos dos processos oriundos das seguintes comarcas: Goiânia,

Anápolis, Trindade, Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Luziânia,

Novo Gama, Planaltina, Valparaíso de Goiás, laciara, Itumbiara, Rio Verde, Jatai,

Quirinópolis, Caldas Novas, Piracanjuba, Morrinhos, Catalão e Goianésia. Espera-se

de Vossa Excelência que determine a separação dos autos, cujas listagens serão

oportunamente encaminhadas, para que sejam trasladados a Goiânia.

Oportunamente serão comunicados os juízos para o recolhimento dos autos.

Eventuais dúvidas podem ser apresentadas ao Juiz

Coordenador do Mutirão pelo e-mail mutiraoprisional(g),tiqo.jus.br.

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRANCQ_FERRE IRA PERILO
Corregedora-Ger^l da Justiça
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