
tribunal
de justi a
do estado de goias

Officio Circular n° 0:'9/2009/DIP

PODER JUDICIARIO
Corregedoria -Geral da Justiga
Diretoria de Operacoes

Goiania,. , de agosto de 2009.

Aos Senhores Juizes das comarcas nao indicadas no cronograma do
Mutirao Carcerario

Senhor(a) Juiz(a):

Esta Corregedoria-Geral da Justica realiza o primeiro Mutirao
Carcerario do Estado de Goias, sob a orientacao do Conselho Nacional de Justica,
tendo como coordenador geral o Juiz Auxiliar daquele Conselho, Dr. Erivaldo Ribeiro
dos Santos, e como coordenador regional o Dr. Carlos Magno Rocha da Silva, 2° Juiz
Corregedor.

Na segunda etapa estao contempladas as comarcas constantes no
cronograma anexado, sendo que aquelas nao indicadas devern realizar o mutirao
carcerario no periodo de 28/9 a 2/10 /09, observando o seguinte procedimento:

I - nas comarcas com vara unica sera responsavel o seu titular ou
respondente;

II - nas comarcas com mais de uma vara com competencia para a
execucao criminal, o juiz mais antigo na comarca coordenara o mutirao;

III - as informacoes referentes ao mutirao carcerario deverao ser
inseridas na planilha / relatorio, em anexo, e repassadas a esta Corregedoria ate o dia
5 de outubro de 2009, improrrogavelmente, pelo fax (62) 3216-2711 ou email

corregdip tjgo.ius.br - Diretoria de Operacoes.
Encaminho-Ihe, tambem, copia do Projeto do Mutirao Carcerario

elaborado pelo Conselho Nacional de Justica em conjunto com o Tribunal de Justica de
Goias contendo as orientacoes gerais de execucao do mutirao na sua comarca.

0 atingimento da meta depende da sua efetiva participacao no evento
e dos setores envolvidos.

Atenciosamente,

Desembargador FELIPE BATISTA C
Corregedor-Geral da Justica

Rua 10, n° 150, 11' andar, St. Oeste, Goiania Goias - CEP 74120-020 Telefone (62)3216-2618 Fax (62) 3216-2711 - www tigo.ius.br
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PRIMEIRO  MUTIRÃO  CARCERÁRIO  DO  ESTADO  DE 
GOIÁS
        
 COORDENAÇÃO:    Conselho Nacional de Justiça 
                              Corregedoria-Geral da Justiça

MUTIRÃO CARCERÁRIO 
PERÍODO DE 17/8 A 16/10/2009

CRONOGRAMA

DATA: 17 a 20/8/2009
Comarcas População Carcerária

1º GRUPO FORMOSA 288
PLANALTINA 134
CRISTALINA 72

DATA: 17 a 20/8/2009
1º GRUPO CALDAS NOVAS 210

CATALÃO 168
MORRINHOS 185

DATA: 24 e 25/8/2009
1º GRUPO ITABERAÍ 141

DATA: 26 e 27/8/2009
2º GRUPO TRINDADE 183

DATA: 31/8 a 4/9/2009
1º GRUPO ANÁPOLIS 622

DATA: 14 a 18/9/2009
1º GRUPO ITUMBIARA 299

QUIRINÓPOLIS 147

DATA: 14 a 18/9/2009
2º GRUPO RIO VERDE 297

JATAÍ 178

DATA: 21 a 25/9/2009
1º GRUPO NIQUELÂNDIA 142

___________________________________________________________________________________________________________
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PRIMEIRO  MUTIRÃO  CARCERÁRIO  DO  ESTADO  DE 
GOIÁS
        
 COORDENAÇÃO:    Conselho Nacional de Justiça 
                              Corregedoria-Geral da Justiça

MINAÇU 65

URUAÇU 100

GOIANÉSIA 132

DATA: 21/9 a 2/10/2009
2º GRUPO GOIÂNIA – EXECUÇÃO PENAL 1971

DATA: 5 a 15/10/2009
1º GRUPO GOIÂNIA – PRESOS PROVISÓRIOS
2º GRUPO APARECIDA  DE  GOIÂNIA  –  PRESOS 

PROVISÓRIOS

DATA: 28/9 a 2/10/2009
COMARCAS RESTANTES DO ESTADO DE GOIÁS

DATA: 16/10/2009
CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO - GOIÂNIA

___________________________________________________________________________________________________________
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PRESOS CONDENADOS
DECISÃO
EXTINÇÃO DA PENA – COM SOLTURA                                  
EXTIÇÃO DA PENA – SEM SOLTURA
LIVRAMENTO CONDICIONAL
REGIME ABERTO
REGIME SEMI-ABERTO
TRABALHO EXTERNO
INDULTO
REMIÇÃO DE PENA
COMUTAÇÃO DE PENA
SOMA OU UNIFICAÇÃO DE PENAS

EXPEDIDA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL
ABOLITIO CRIMINIS
VISITA PERIÓDICA AO LAR
TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE
BENEFÍCIO INDEFERIDO
PENA EM CUMPRIMENTO REGULAR
REGRESSÃO DE REGIME
SUSPENSÃO DE VPL
PRESO NÃO ENCONTRADO OU FORAGIDO
OUTROS  (ANOTAR NA OBSERVAÇÃO)

• SOMENTE COLOCAR O NOME DE QUEM REALMENTE ESTÁ PRESO
• QUANDO HOUVER BENEFÍCIO  (LIVRAMENTO)
• ESPECIFICAR O NOME DO PRESO QUE REALMENTE OBTIVER  O BENEFÍCIO

DATA PROCESSO PRESO DECISÃO OBSERVAÇÃO





PRESOS PROVISÓRIOS
DECISÃO
A- INSTRUÇÃO E SENTENÇA – COM LIBERDADE
B- NÃO ENCERRADA A INSTRUÇÃO – COM LIBERDADE
C- INSTRUÇÃO SEM SENTENÇA – COM LIBERDADE
D- EXPEDIDA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA
E- OUTROS BENEFÍCIOS
F- INSTRUÇÃO E SENTENÇA – MANTIDA A PRISÃO
G- NÃO ENCERRADA A INSTRUÇÃO – MANTIDA A PRISÃO
H- INSTRUÇÃO SEM SENTENÇA – MANTIDA A PRISÃO
I- RELAXAMENTO DO FLAGRANTE
J- DILIGÊNCIAS – PROVISÓRIOS (COLOCAR NA OBSERVAÇÃO QUAL A DILIGÊNCIA)
K- OUTROS (COLOCAR NA OBSERVAÇÃO QUAL A DILIGÊNCIA)

• SOMENTE COLOCAR O NOME DE QUEM REALMENTE ESTÁ PRESO
• QUANDO HOUVER BENEFÍCIO  (LIVRAMENTO)
• ESPECIFICAR O NOME DO PRESO QUE REALMENTE OBTIVER  O BENEFÍCIO
•

DATA PROCESSO PRESO DECISÃO OBSERVAÇÃO





PROJETO DE MUTIRAO CARCERARIO

COORDENA(;AO : CONSELHO NACIONAL DE JUSTIQA EM CONJUNTO COM 0

TRIBUNAL DE JUSTIqA DO ESTADO DE GOIAS

1 PARTICIPAcAO
1.1 Estado de Goias - Secretaria de Estado de Seguranga Publica; Ministerio

Publico do Estado de Goias; Procuradoria Geral do Estado de Goias; Ordem dos

Advogados do Brasil e Centro de Assistencia Judiciaria do Distrito Federal; e, Defensoria

Publica da Uniao.
Observagao: A OAB comprometeu-se a incentivar, durante o . mutirao, a

participagao de advogados, em todas as suas subsegoes.

2 OBJETIVOS
2.1 Examinar todos os processos de presos provisorios e condenados, e de

adolescentes em conflito com a lei;
2.2 Diagnosticar a situagao do sistema carcerario no Estado e propor solugoes;
2.3 Diagnosticar a situagao dos estabelecimentos de internagao de

adolescentes em conflito com a lei;
2.3 Adotar medidas para propiciar assistencia juridica aos presos, inclusive com

a instalagao de unidades de advocacia voluntaria.

3 PERIODO E LOCAL DO MUTIRAO
3.1 15/6 a 26/6/2009, das 9h as 18h, nas comarcas do entorno sul de Brasilia

(Aguas Lindas, Santo Antonio do Descoberto, Novo Gama, Valparaiso, Cidade Ocidental

e Luziania).
3.2 de 17/8 a 16/10/2009, nas demais comarcas.
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3.3 Apos esse periodo, de forma permanente, em cumprimento ao item 8 da
Arco Setorial da Gestao Estrategica na Corregedoria-Geral da Justiga, que estabelece a
realizarao de mutiroes carcerarios periodicos, alem do controle instituido pela Resolurao
66/2009 do CNJ, e da instituigao da Equipe Permanente de Monitoramento,

Acompanhamento e Aperfeigoamento do Sistema Carcerario.

4 INICIO DOS TRABALHOS
4.1 Abertura em 15/6/2009, as 9h, na sede da Comarca de Aguas Lindas de

Goias.
4.2 Encerramento em 16/1012009, no Tribunal de Justiga do Estado de Goias,

quando sera tambem instalado Nucleo de Advocacia Voluntaria.

5 REUNIOES DE TRABALHO E VISITAS
5.1 Reuniao com juizes que participarao do mutirao, para disciplinar o

funcionamento dos trabalhos, e tambem para tratar de questoes juridicas, preservando-

se sempre a independencia do Magistrado;
5.2 Visitas e contatos com os orgaos envolvidos;
5.2.1 Junto a Procuradoria Geral do Estado, Centro de Assistencia Judiciaria do

Distrito Federal e OAB, diligenciar a fim de que sejam adotadas as medidas judiciais

necessarias a defesa desses presos, inclusive, se for o caso, habeas corpus, nos casos

de nao reapreciagao da prisao preventiva ou de indeferimento de liberdade provisoria.
5.3 Durante o mutirao os juizes farao insperoes nas unidades prisionais e

estabelecimentos para adolescentes em conflito com a lei, corn registro no relatorio final.

5.4 Sugere-se que as demais profissionais, no ambito dos respectivos orgaos

de atuagao, faram reunioes preparatorias, reportando-se ao coordenador geral do

mutirao, em relagao a quaisquer duvidas ou sugestoes.

6 PREPARANDO 0 AMBIENTE DE TRABALHO
A equipe do mutirao, designada pela Corregedoria-Geral da Justira,

reexaminara processos, na primeira etapa, nas Comarcas de Aguas Lindas de Goias,

Cidade Ocidental, Luziania,,Novo Gama, Santo Antonio do Descoberto e Valparaiso de

Goias e, na segunda etapa, nas Comarcas de Anapolis, Aparecida de Goiania, Caldas
Novas, Catalao, Formosa, Goiania, Goianesia, Itaberai, Itumbiara, Jatai, Minagu,
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Morrinhos, Niquelandia, Planaltina, Quirinopolis, Rio Verde, Trindade e Uruacu,
juntamente com os juizes da localidade. Poderao ser reexaminados processos de outras

comarcas, a criterio da Corregedoria-Geral da Justiga.
Em relacao as demais comarcas, a Corregedoria determinara o reexame

dos processos de presos provisorios e condenados, pelos juizes da localidade, fixando

data para termino dos trabalhos.

Em Goiania, os trabalhos serao desenvolvidos nas dependencias do Forum

local.
No interior o mutirao sera realizado no Forum da sede da comarca

envolvida, ou noutro local apropriado.

7 ROTEIRO DE TRABALHO
Havera um Juiz coordenador-geral do mutirao, que organizara e

acompanhara o fluxo dos trabalhos durante o mutirao, devendo consolidar os resultados

que the serao repassados.

Preferencialmente, a funcao sera exercida pelo representante do Conselho
Nacional de Justica e, na sua ausencia, pelo Juiz coordenador da capital ou outro

indicado pela Corregedoria-Geral da Justica.
Sera confeccionada diariamente planilha corn relacao nominal dos presos

cujos processos estejam sendo examinados, condenados ou provisorios.
Sera elaborada, ainda, planilha simplificada dos resultados, para

comunicagao aos orgaos envolvidos e a imprensa.

7.1 PRESOS CONDENADOS
Havera urn Juiz Coordenador dos trabalhos que envolvam presos

condenados, que sera designado pela Corregedoria-Geral da Justiga.

7.1.2 PROVIDENCIAS
Instruir previamente os processos com ficha de antecedentes atualizada e

explicada, e tambem corn a certidao de conduta carceraria.
0 Diretor de cada unidade prisional fica incumbido de providenciar, em

relacao aos presos condenados, relatorios de conduta carceraria e de dias a remir.

Requisitar os autos em carga e solicitar os processos que se encontrern

eventualmente noutra unidade jurisdicional.
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Colher, quando for o caso, previamente, parecer do Conselho Penitenciario.

Todos os processos (presos provisorios e condenados) sujeitos ao mutirao

serao remetidos e examinados no local onde este esteja sendo realizado.

Serao convocados juizes (capital e/ou interior) e servidores, inclusive
oficiais de justiga, em numero compativel com a dimensao dos trabalhos.

Diligenciar para que em cada turno de trabalho haja estagiarios disponIveis

a sua execugao.

7.2 PRESOS PROVISORIOS
Haves um Juiz Coordenador dos trabalhos que envolvam presos

provisorios, que sera designado pela Corregedoria-Geral da Justiga.

Confeccionar relagao de todos os presos provisorios, presos ha pelo menos
tres meses, ou cuja pena em abstrato nao justifique a prisao cautelar.

Promover reuniao com todos os juizes criminais da capital e do interior, a
fim de sensibiliza-los da necessidade de reexame de todas as prisoes (limites e
requisitos da prisao preventiva), com base na Resolugao n° 66/09 do CNJ.

Preferentemente, quando do exame de cada processo e, sendo caso de
Iiberagao do preso, serao designadas audiencias para instrugao dos feitos, com a
intimagao do preso no ato de cumprimento da ordem de soltura.

Os processos de um mesmo preso, ainda que tramitando em varas

distintas, serao reunidos a fim de decidir-se quanto a possibilidade de concurso de crime

e reuniao dos feitos.

7.3 VARAS DE INFANCIA E DA JUVENTUDE

Havers um Juiz Coordenador dos trabalhos envolvendo cumpridores de

medidas restritivas de liberdade impostas pelas Varas de Infancia e da Juventude.

Confeccionar relagao de todos os cumpridores de medidas restritivas de

liberdade, com data de inicio da restrigao e o estabelecimento em que estao cumprindo.

Preferentemente, quando do exame de cada processo e, sendo caso de

Iiberagao do preso, serao designadas audiencias para instrugao dos feitos, com a

intimagao do no ato de cumprimento da ordem de soltura.
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0 Tribunal baixara ato determinando a mesma providencia as Varas do

Interior.

8 MUTIRAO NO INTERIOR
No interior, serao realizados mutiroes nas comarcas de Aguas Lindas de

Goias, Anapolis, Aparecida de Goiania, Caldas Novas, Cidade Ocidental, Catalao,

Cristalina, Formosa, Goianesia, Itaberai, Itumbiara, Jatal, Luziania, Minacu, Morrinhos,

Niquelandia, Novo Gama, Planaltina, Quirinopolis, Rio Verde, Santo Antonio do

Descoberto, Trindade, Uruagu e Valparaiso de Goias, com participacao dos juizes

criminals da localidade. Poderao ser reexaminados processos de outras comarcas, a

criterio da Corregedoria-Geral da Justiga.
O Tribunal de Justiga de Goias e o Governo do Estado de Goias

disponibilizarao meio de transports e apoio logistico para execucao dos trabalhos.
O Tribunal de Justica de Goias designara funcionarios e estagiarios, em

numero suficiente para a realizadoo dos trabalhos, em cada unidade.

9 PROVIDENCIAS GERAIS
Elaborar lista nominal de juizes de varas criminals ou com competencia

criminal , corn os respectivos secretarios/assessores ( interior e capital), com emails e

telefones (fixo e celular), a fim de facilitar os contatos necessarios.

Colher nas reunioes corn os orgaos envolvidos, nomes e emails dos

profissionais que trabalharao no mutirao (Juizes /MP/Procuradoria do Estado /OAB, etc),

para criagao de lista de email (G-MUTIRAO-GOIAS), a fim de facilitar as comunicaroes.

10 DEIXANDO UM LEGADO
Os mutiroes dos sistemas carcerarios coordenados pelo CNJ, ao

propiciarem a concentrag5o de esforgos entre as agentes da execugao penal,
possibilitam a apreciarao celere dos beneficios garantidos pela lei de execucoes penais
e, em relacao aos presos provisorios, possibilita melhor reflexao sobre a prisao em si,
sua real necessidade e os excessos de prazos que sao verificados.

Entretanto, encerrados os trabalhos e resolvidas essas questoes, impoe-se

refletir tambem sobre a necessidade de urn trabalho continuado, a fim de que eventuais

irregularidades encontradas nao mais se repitam.
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Portanto, como legado do mutirao, recomenda-se o prosseguimento das
equipes formadas, sobretudo com relacao as coordenagdes dos juizes, para que o
sistema seja constantemente monitorado.

Importante, tambem, que as demais direitos dos presos sejam objeto de

preocupagao, tais como saude, educagao, capacitagao profissional e ressocializarao.

Sao obrigaroes a cargo do Poder Executivo, e verdade, mas que nao desoneram o

Poder Judiciario e a propria sociedade desse acompanharnento.

Quanto as varas criminais e de execurao penal, importa refletir sobre o
acerto do modelo de competencia adotado em cada estado, e propor as alteragoes

necessarias.
A equipe constituida para o mutirao sera mantida permanentemente, para

monitoramento da execugao penal e das prisoes provisorias.

Desembargador FELIPE dATISTA CORERO
Corregeoor-Geral do TJGO

ERIVALDOIRIBEIRO DOS SANTOS

Juiz Auxiliar da Presidencia do CNJ
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