
 

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 2.177/2021.

Institui, no âmbito do Tribunal de Justiça de Goiás,

Programa destinado a acelerar os julgamentos de feitos

perante o Tribunal do Júri nas diversas unidades do Poder

Judiciário, denominado Pró-Júri.

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE

, no exercício de suas atribuições  legais  eJUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

regimentais, tendo em vista o que consta  nos autos  do PROAD  nº

202108000289956,

CONSIDERANDO que a competência para o julgamento dos

crimes dolosos contra a vida e conexos decorre de norma constitucional (art. 5º,

XXXVIII, da Constituição Federal) devido a importância do bem jurídico tutelado,

a vida, exige a formação de Tribunal do Júri;

CONSIDERANDO a existência de diversas unidades

jurisdicionais com competência para instituir o Tribunal do Júri, fato que traz uma

dificuldade extraordinária para que os julgamentos ocorram em tempo razoável,

dificultando o cumprimento do comando constitucional previsto no art. 5º,

LXXVIII, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a existência de processos com a primeira fase

do procedimento do júri encerrada e aguardando a  realização da sessão de

julgamento;

CONSIDERANDO a preocupação do Tribunal de Justiça em

construir alternativas viáveis que possibilitem a aceleração da entrega da

prestação jurisdicional, especialmente em processos de destacada importância;
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CONSIDERANDO a pandemia da Covid-19 que impôs restrições

de eventos presenciais, para evitar a disseminação maior do vírus SARS – Cov –

2, dificultando em todo o país a realização de julgamentos pelo Tribunal do Júri,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Tribunal de Justiça do

Estado de Goiás, o Pró-Júri, programa destinado a acelerar e organizar

julgamentos em processos com decisão de pronúncia já proferida e aguardando

a realização da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri.

Art. 2º.   O acompanhamento e execução do mencionado

programa serão realizados  por juízas e juízes, servidoras e servidores, da

seguinte forma:

I – Juíza ou Juiz Auxiliar da Presidência, com atribuição em

matéria relacionada ao Tribunal do Júri;

II – Juíza ou Juiz  Auxiliar da Corregedoria, com atribuição em

matéria relacionada ao Tribunal do Júri;

III – Juíza ou Juiz  de Direito designado pela Presidência do

Tribunal de Justiça, que será denominado (a) Coordenador (a) Executivo (a) do

Programa;

IV – Servidoras e Servidores lotados no Núcleo de Apoio às

audiências concentradas da CPE.

Art. 3º. Com uso das ferramentas existentes de busca

processual, seja da Presidência do Tribunal ou da Corregedoria-Geral da Justiça,

sempre buscando maior eficiência, o Pró-Júri selecionará processos aptos a

serem incluídos em pauta de Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, com a

anuência da magistrada ou magistrado, titular ou respondente, e providenciará,

com o apoio dos serviços da serventia local, para que todos os atos sejam

providenciados possibilitando a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.
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Art. 4º. Ficam estabelecidos os seguintes critérios prioritários

para a seleção da unidade e do processo que receberá o auxílio do Pró-Júri:

I – Unidade desprovida de magistrado titular há mais de 3 (três)

meses;

II – Tempo de prisão de acusados superior a 180 (cento e

oitenta) dias;

III – Tempo de duração de tramitação processual superior a 05

(cinco) anos;

IV – Processos com julgamento pelo Tribunal do Júri anulado em

grau recursal;

V – Processos envolvendo crimes contra a mulher;

VI – Processos com prazo prescricional da pretensão punitiva

com data próxima.

Parágrafo único. Para a seleção dos processos a equipe do

Pró- Júri levará em conta a presença dos requisitos elencados acima.

Art. 5º. Competirá aos magistrados  integrantes do Pró-Júri

manter contato permanente com Juízas e Juízes de 1ª instância com a finalidade

de averiguar a possibilidade de prestarem  apoio ao  programa, presidindo as

Sessões de Julgamento designadas, devendo-se providenciar a edição de

Decreto Judiciário com a finalidade de extensão de jurisdição  para o dia do

julgamento.

§ 1º A magistrada ou o magistrado indicado para a Presidência

do Tribunal do Júri no processo selecionado poderá fazer-se acompanhar de

uma servidora ou servidor, efetivo ou comissionado, da sua unidade jurisdicional,

com a finalidade de secretariá-lo no dia do evento.

§ 2º Havendo necessidade de deslocamento para outra Comarca

diversa da que a magistrada ou magistrado seja titular haverá o pagamento de

diárias e ajuda de custo, como forma de possibilitar a realização do julgamento,

devendo-se obedecer no que couber a normativa para a solicitação e pagamento

da indenização.
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§ 3º Caso necessário poderá ser determinado o deslocamento

de servidor lotado no Núcleo de Apoio às audiências concentradas para garantir

a realização do julgamento, devendo deslocamento ser precedido de solicitação

prévia e análise pelos juízes membros do Pró-Júri.

Art. 6º. Magistradas e Magistrados podem se candidatar de

forma voluntária para participar do Pró-Júri, indicando datas em que haverá

disponibilidade para a realização do julgamento, competindo a seleção da

unidade e do processo à equipe do Pró-Júri.

Parágrafo único. Selecionada a unidade para a data indicada a

magistrada ou magistrado deverá ser comunicada(o).

Art. 7º. As sessões de Tribunal do Júri agendadas pelo Pró-Júri

poderão iniciar-se antes do horário de abertura do expediente forense e o acesso

ao fórum poderá ser limitado, para fins de atender as recomendações das

autoridades sanitárias devido à pandemia COVID-19.

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Goiânia, datado e assinado digitalmente.

 

 

Desembargador CARLOS ALBERTO FRANÇA
Presidente

//AssAdM23
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