
corregedoria poder judh lírio
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n° 0*36 /2014-SEC

Goiânia, ify de ,'w-OoS' de 2014.

Processo n° 4859499/2014

Aos Juizes de Direito com competência criminal no Estado de Goiás

Assunto: Orientação para observarem o procedimento correto para a

transferência/recambiamento de presos para o POG - Presídio Odenir Guimarães, a fim de

evitar o desrespeito à competência jurisdicional da Titular da 4" Vara Criminal - /" VEP- da

Comarca de Goiânia

Senhor(a) Juiz (a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho/Ofício n° 1598/2014. do

Parecer n° 211/2014 e das fs. 04/05, extraídas do processo supramencionado. para

conhecimento próprio e de seus pares.

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

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

Atenciosamente.

Desembargadora NELMA BRA^ÇQ ly^PÒEJRA PERILO
Corregedora-Geral dáJqstiça

ofcii080 RGG

Rua 10, n° 150.11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqseclfütiqo. jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Juridica

Processo n°

Nome

Assunto

4859499/2014-Goiânia

Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal de Goiânia

Solicita Providências

DESPACHO/OFÍCIO N°J 5S $ /2014

Cuida-se de expediente através do qual a Juíza de Direito

Titular da 4a Vara Criminal - 1a VEP - da Comarca de Goiânia, Dr3 Telma Aparecida

Alves, noticia a este órgão censor desrespeito à competência jurisdicional e solicita

providências.

Aduz que apesar da superlotação da Penitenciária Odenir

Guimarães, este Juízo da 4a Vara Criminal procura atender alguns pedidos de vaga,

para o regime fechado, formulados por Juizes do interior. Entretanto, a decisão

proferida no processo em anexo (f. 27) demonstra certo desrespeito à competência

Jurisdicional desta Unidade Judiciária.

Extrai-se da cópia do documento de fs. 11/35, que o Juiz

de Direito da Comarca de Pirenópolis, Dr. Sebastião José da Silva, em sentença

prolatada na ação penal n° 201303109004, condenou Edmar Bicudo da Rocha e

determinou que a pena privativa de liberdade imposta, a ser cumprida no regime

inicial fechado, fosse cumprida na POG - Penitenciária Odenir Guimarães.

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

Müller Salomão, ressaltou que a atividade censória exercida pela Corregedoria

-Geral da Justiça deve resguardar a dignidade e independência do magistrado,

Aduziu que no presente caso foi determinado por sentença que preso oriundo de

Comarca do interior cumprisse pena na Penitenciária Odenir Guimarães, destinada

para a custódia dos presos da Capital, sem prévia autorização da magistrada

Rua 10, n"150, 11° andar. St. Oeste, Goiânia - Goiás -
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COrregedOna Corregedoria-Geral da Justiça
geral da jUStiça Assessoria Jurídica
do estado de goiás

responsável por referida unidade. Assevera que não compete a esta Corregedoria a

análise e reforma de decisão judicial, mas a Juíza de Direito titular da 4a Vara

Criminal - 1a VEP- da Comarca de Goiânia, Dr3 Telma Aparecida Alves, está

desincumbida de cumprir o determinado no concernente ao local de cumprimento da

pena do sentenciado, uma vez que o magistrado sentenciante, titular da Comarca de

Pirenópolis, não tem jurisdição sobre a Penitenciária Odenir Guimarães, da Capital.

Por fim, conclui que pedidos de recambiamento de presos para a POG devem ser

formalizados diretamente à Juíza titular da 1a VEP, razão pela qual, para evitar

situações semelhantes, sugere seja expedido ofício circular a todos os magistrados

com competência criminal do Estado, orientando-os acerca do procedimento correto

a ser adotado quando almejarem a transferência de presos para Goiânia.

Com efeito, não há óbice ao atendimento da solicitação,

razão pela qual acolho o parecer retro, subscrito pelo 1o Juiz Auxiliar, Dr. Wilton

Müller Salomão, e determino a expedição de Ofício Circular a todos os Juizes de

Direito com competência criminal no Estado de Goiás, orientando-os a observarem o

procedimento correto para a transferência/recambiamento de presos para o POG-

Presídio Odenir Guimarães, a fim de evitar o desrespeito à competência jurisdicional

da Titular da 4a Vara Criminal - 1a VEP - da Comarca de Goiânia.

Junte-se aos expedientes cópia da inicial (fs. 04/05), da

peça opinativa (fs. 40/41) e deste despacho, cuja reprodução serve de ofício.

Após, arquivem-se.

À Secretaria Executiva.

u

Goiânia, 0^ de maio de 2014.

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10, n°150. 11° andar, St Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74 120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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corregedoria
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do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Gabinete do 1° Juiz Auxiliar ria CGJ

PROCESSO N° 4859499/2014
NOME: JD da Quarta Vara Criminal de Goiânia
ASSUNTO: Solicita Providências

PARECER N° 211/2014

Cuida-se de Solicitação de Providências formulada pela Juíza de

Direito titular da 4a Vara Criminal - Ia VEP - da Comarca de Goiânia Dra. Telma

Aparecida Alves, na qual aduz:

"É do conhecimento desta Corregedoria, que apesar da
superlotação da Penitenciária Odenir Guimarães, este juízo da

4a Vara Criminal procura atender alguns pedidos de vaga, para

o regime fechado, formulados por juízos do interior. Entretanto

a decisão proferida no processo em anexo (fls. 27) demonstra

certo desrespeito à competência jurisdicional desta Unidade

Judiciária"

Conforme se vê dos documentos juntados pela magistrada, o

Juiz de Direito titular da Vara Judicial da Comarca de Pirenópolis,m Dr. Sebastião

José da Silva, em sentença prolatada na Ação Penal n.° 201303109004 (fls. 11-35),

determinou:

BP

"JULGQ-PROCEDENTE a denúncia de fls. 02/05, para CONDENAR

o aájsadp EDMAR BICUDO DA ROCHA nas penas do art. 157,
§2f>, I eflk ç/c art. 7ÂÍ\art. 65, inciso III, letra 'd', art. 61,

inciso I,\ )digo Renal e art. 16 da lei n.° 10.826/2003

Av.Assis ChaleaJiriathl. 1?!), Sl\<]ei\J. Goianii/-GO, CEP 74280 SOO- Ti\ 16213216 2000-Fa« 16213216-2643 •yAwi.ljQo.jus.br
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CORREGEDORIA

FL<Q{

c/c art. 61, inciso I, do Código Penal.

(...)

A pena privativa de liberdade será cumprida na POG -

PENITENCIÁRIA ODENIR GUIMARÃES e o REGIME

INICIAL será o FECHADO." (Grifou-se.)

E síntese do necessário. Opino.

Senhora Desembargadora, são inegáveis as graves condições

estruturais das unidades prisionais do estado, sendo a superlotação e a falta de

condições dignas de cumprimento de pena realidades no sistema carcerário goiano.

No cumprimento da atividade correicional, dentre outras

atribuições, cumpre a esta Casa Censora fazer gestão junto aos órgãos do Poder

Executivo a fim de assegurar os direitos fundamentais dos presos, o devido

cumprimento de pena nos termos da LEP, bem como manutenção de estrutura

compatível com a atividade nas unidades prisionais do estado.

Sensíveis à urgente necessidade de construção de uma casa

prisional na Comarca de Pirenópolis, foi firmado acordo entre esta Corregedoria e a

SAPeJUS, no qual essa se comprometeu a buscar meios para materializar a

construção de mencionada unidade.

Foi inclusive requerido pela Secretaria que esta Corregedoria

fizesse gestão junto a magistrados de outras comarcas do Estado para que

recebessem os presos de Pirenópolis até a conclusão das obras, pedido esse

analisado no procedimento n.° 4531329/2013.

Ocorre que, o recebimento de presos oriundos de outras

comarcas é matéria jurisdicional e não administrativa. Cumpre ressaltar que a

atividade censória exercida pela Corregedoria Geral da Justiça deve resguardar a

dignidade e a independência''^ magistrado.

No ofesent

oriundo de comarca do/interiorl

e caso// foi determinado por sentença que preso

impüsse ,pen'a na Venitenciária Odenir Guimarães,
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destinada para a custódia dos presos da capital, sem prévia autorização da

magistrada responsável por referida unidade.

Em que pese não caber a esta Corregedoria a análise e reforma

de decisão judicial, a Juíza de Direito titular da 4a Vara Criminal - Ia VEP - da

Comarca de Goiânia Dra. Telma Aparecida Alves está, salvo melhor juízo,

desincumbida de cumprir o determinado no concernente ao local de cumprimento

da pena do sentenciado, posto que o magistrado sentenciante, titular da Comarca

de Pirenópolis, não tem jurisdição sobre a Penitenciária Odenir Guimarães, da
capital.

Eventuais pedidos de recambiamento de presos para a POG

devem ser formalizados diretamente à Juíza titular da Ia VEP, que, conforme

informado por ela mesma, vem empreendendo esforços a fim de acatar os

requerimentos dos magistrados de outras comarcas.

Portanto, a fim de evitar situações semelhantes, SUGIRO seja

expedido Ofício Circular a todos os magistrados com competência criminal do

estado orientando-os acerca do procedimento correto a ser adotado quando
almejarem a transferência de presos para Goiânia.

Após, por estarem ultimadas as providências pertinentes a este

procedimento, opino ainda pelo seu arquivamento, com as cautelas de estilo.

E o parecer, que submeto à apreciação desta Excelentíssima

Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça.

BP

25 de/abril de 2014.

N MULLER SALOMÃO

1° Juiz Auxiliar - CGJ

Av, Assis ChMeeubríand, 196. Si. Ooslu. Goiânia - GO, CEP 74280-909- Tul. (6213216-2000 - fa« (6213216 2643 •v/.v.v.liqo.ms.br
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Zimbra https://webmail.tjgG.jus.br/zimbra/h/printmessage?id=148325&tz..

Zimbra corregsec@tjgo.jí^bfcf,\

Pedido de providência

De : Telma Aparecida Alves
<mag.taamarques@tjgo.jus.br>

Assunto : Pedido de providência

Para : Secretaria Executiva da Corregedoria
<corregsec@tjgo.jus.br>

Qui, 13 de Mar de 2014

@1 anexo

Ofício n° 49/14
2014.

Goiânia, 13 de março de

Exma Sra.

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora Geral do TJGO

Senhora Corregedora Geral

A par da honra em
cumprimentá-la, venho requerer providências desta Douta Corregedoria
Geral

•y

I,-.,

^ referente ao caso que segue em anexo.

Ide 2

É do conhecimento desta
Corregedoria, que apesar da superlotação da Penitenciária Odenir
Guimarães,

este juízo da 4" Vara Criminal procura atender alguns pedidos de
vaga, para o regime fechado, formulados por Juizes do interior.
Entretanto,

a decisão proferida no processo em anexo (fls 27) demonstra certo
desrespeito à competência jurisdicional desta Unidade Judiciária,
necessitando

da intervenção da Corregedoria Geral, mormemnte na orientação do
juiz sentenciante.

Certa de contar com o apoio
e a compreensão de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para o

13/3/2014 16:28
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que

entender necessário.

SAPEJUS.pdf
1 MB
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https://webniail.tjgo.jus.br/zimbra/h/printniessage?id=148325&tz...

Telma Aparecida Alves
juíza da 4a VCrim e Ia VEP
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