
corregedor ia
geral da justica
do estado de goias

Departamento de Correicao e Servicos de Apoio

Assessoria de Orientacao e Correigao

RELATORIO No 29/2012

Nos periodos de 09 a 13 e 16 a 20 de abril de 2012 , comparecemos as Escrivanias

do Crime das comarcas de Valparaiso de Goias e Novo Gama , respectivamente, onde realizamos

a catalogacao de processos envolvendo crimes dolosos contra a vida, de modo a verificar quais

deles se encontram nas situacoes das Metas 03 e 04 da Estrategia Nacional de Justica e Seguranca

Publica (ENASP), e, dentre esses, analisar quais preenchern o perfil para serem incluidos no Projeto

Mutiroes do Juri, constatando-se o seguinte:

COMARCA DE VALPARAISO DE COIAS

Endereco do Forum:

Rua Alemanha. QD. 11-A, lotes 11/15, Parque Esplanada 111, Valparaiso de Goias - GO

Telefone:

(61) 3627- 8953

Diretora do Foro :

Dra. Mariana Belisario Schettino Abreu

0 edificio do forum foi inaugurado em setembro/2011, portanto, conta com

instalacoes novas e adequadas, em especial, o plenario reservado a realizacao de julgamentos pelo

Tribunal de Juri. Verificou-se que mais 02 (dois) ou 03 (tres) lugares - faculdades e Camara de

Vereadores - podem ser utilizados para a realizacao do plenario.

Segundo apurou-se, a situarao dos processos relacionados na listagem fornecida

pela Secretaria de Gestao Estrategica (SGE) do Tribunal condiz com a realidade processual dos

autos, no entanto, tal listagem nao engloba todos os feitos ainda ativos e afetos as Metas 3 e 4 da

ENASP. Por tal motivo, elaboramos planilha com a listagem de todos os processos desse tipo

localizados na serventia. Ressalte-se que esta listagem nao esgota todo o provavel acervo de
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processos das Metas, haja vista que so inclui os processos que se encontravarn nas dependencias do
forum, quando da realizadao das atividades.

Em anexo, encontra-se midia de CD-ROM com o arquivo da referida planilha, a

fim de auxiliar a SGE na elaboracao de listagem mais atualizada do acervo de processos das Metas

3 e 4 da ENASP nas comarcas onde as atividades foram realizadas.

Eis entao urn quadro resurno do que foi apurado:

Processos da Meta 3:

05 (cinco)

Processos Meta 3 que alcangaram fase de pronuncia:

02 (dois)

Processos Meta 3 aptos ao julgamento pelo juri:

Processos da Meta 4:

144 (cento e quarenta e quatro)

Processos Meta 4 que alcangaram fase de pronuncia:

42 (quarenta e dois)

Processos Meta 4 aptos ao julgamento pelo juri:

l1 (onze)
Usaffimm

Total de processos avaliados come de tenor complexidade : 27 (vinte e

t de processes das Metas 3 e 4: e quarenta e nove)

* Foram considerados aptos ao julgamento pelo juri todos os processos onde a decisao de pronuncia
ja transitou ern julgado.

** Para melhor analise dos processos considerados como de menor complexidade, sugerimos a

analise da planilha com a combinacao dos filtros de dados "tipo de sentenca" e "menor
complexidade".

Para realizadao do Projeto Mutiroes do Juri nessa comarca e indispensavel o envio

de servidores para auxiliar nas rotinas da escrivania, haja vista que o pessoal atual, com muito

custo, tern conseguido cumprir todos os atos judiciais. Ademais, nenhum dos feitos estava em pauta
para julgamento.

Anexo segue tambem a escala de ferias dos servidores da comarca, sendo que nao

havera ausencias no mes de agosto. Abaixo, a relacao de servidores que diretamente estao
envolvidos nas atividades do Tribunal do Juri.

,' RIVANIA DG CRIME

Juiza Substituta (respondente):
Dra. Christiana Aparecida Nasser Saad
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A mesma observarao ao norte, a respeito da listagern fornecida pela SGE ,
aproveita-se a essa comarca. Destaque-se que o detalhamento dos processos da comarca de Novo

Gama encontra-se no mesmo arquivo da midia de CD-ROM, no entanto, em planilhas diferentes.

Eis entao um quadro resumo do que foi apurado:

Processos da Meta 3:

06 (seis)

Processos Meta 3 que alcancaram fase de pronuncia:

02 (dois)

Processos Meta 3 aptos ao julgamento pelo juri:

0(2

Processos da Meta 4:

193 (cento e noventa e tres)

Processos Meta 4 que alcangaram fase de pronuncia:

72 (setenta e dois)

Processos Meta 4 aptos ao julgamento pelo juri:

60 (sessenta)
Total de processor avaliados coma de menor complexidade : 110 (center e dez)

e processos das Metas 3 e 4: 199 (cento e noventa c Hove)

* Foram considerados aptos ao julgamento pelo juri todos os processos onde a decisao de pronuncia
id transitou em julgado.

* * Para melhor analise dos processos considerados como de menor complexidade, sugerimos a

analise da planilha com a combinacao dos filtros de dados "tipo de sentenca" e "menor
complexidade".

Para inclusao dos 74 (setenta e quatro) processos que alcancaram a fase de
pronuncia no Projeto Mutiroes do Juri a indispensavel o envio de servidores para auxiliar nas
rotinas da escrivania, haja vista o elevado numero de processos e o escasso tempo ate a data
programada para a realizacao das bancas.

Anexo segue tambem a escala de ferias dos servidores da comarca. Abaixo, a
relacao de servidores que diretamente estao envolvidos nas atividades do Tribunal do Juri.

ESCRIVANIA DO CR IME

Juiza de Direito:
Dra. Francielly Vicentini Herradon

Escrivao Judiciario (respondente):
Rafael Mendes Soares Evangelista

Escrevente:
Edimar Gonsalves dos Santos

Estagiario:

Leonardo Gomes Lima do Rosario
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Cedidos por Prefeitura:
Ismael Damaceno dos Santos
Alberes Pereira Rocha
Marcia Cruz Santos
Ana Carolina Silva Viana
Viviane da Silva Oliveira

1 U a (X' ffi s d. Ip .dN. 4b"c. =1

Joel Andrade Ferreira
Hebert Soares Mendes
Edmar Mendes Gonsalves ("ad hoc")
Jose Rufino Almeida de Sousa. ("ad hoc")

ASSESSORIA DE ORIENTA(AO E CORREIQAO DA CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTIQA DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 23 de abril de 2012.

Pedro Henrique Silva Amaral
13° Assessor Correicional

Felipe Aires Gonsalves Vieira
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