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Oficio Circular n°113 /2011-SEC

Processo no 3491617/2010

Goiania, .30 de Q 1 - de 2011.

Aos Juizes de Direito das Varas Criminais das Comarcas de Entrancias Intermedidrias e

Iniciais deste Estado, exceto as do entorno de Brasilia.

Assunto: Projeto MUTIRAO DO JURI

Senhor (a) Juiz (a):

A Corregedoria-Geral da Justipa em parceria com a Secretaria de Gestao

Estrategica, Ministerio Piblico do Estado de Goias e com a supervisao do Conselho Nacional

de Justiga, estao desenvolvendo o projeto de Mutirao do J6ri com o objetivo de diminuir o

elevado ndmero de processos que aguardarn sessoes de julgamento pelo Juri popular.

Como experiencia piloto ocorrera, entre os dias 19 e 30 de setembro de 2011, o

mutirao na 14a Vara Criminal de Goiania, quando serao colocados na pauta de julgamento

mais de 100 (cem) processor, com a utilizacao de cinco auditorios e a colaboragao de dezenas

de juizes e promotores.

Serao realizadas 10 (dez) sessoes de juri diariamente e a expectativa e que o

projeto tenha pleno e"xito.

PODER JUDIC 1ARIO
corregedoria-Geral da Ju4i4a
Secretaria Execuliva
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A intengao e estender o projeto para todo o Estado e pretendemos, por questao

estatistica e estrategica, iniciar pelas comarcas do entorno e, para tanto, precisamos de dados

seguros sobre o numero de processes gue efetivamente estao aptos a serern encaminhados ao

tribunal do i6ri para julgamento.

A experiencia de Goiania demonstra que os dados coletados no SPG, por

problemas de alimentagao e do proprio programa , nao batern com a realidade e, para

contomar a situagao , solicitamos ao magistrado a determinagao para que o escrivao criminal

da comarca fornega a esta Corregedoria (meta2 (a,tjgo .jus.br), no prazo de 20 dias , as seguintes

informagoes : a) total de processes em tramitagao na comarca que sao da competencia do

tribunal do jori ; b) total de processos de competencia do tribunal do juri que estao aptos a

serem colocados imediatamente na pauta de julgamento ; c) total de processos aptos a serem

levados ao tribunal do j6ri e que sao da Meta 2, distinguindo aqueles que sao de menor

complexidade.

Esclarego que, preferencialmente, serao julgados durante o mutirao os

processes da Meta 2 e os de menor complexidade, visando desafogar as varas e proporcionar

maior espago de tempo para a equipe da comarca providenciar o julgamento dos casos mais

complexos.

Corn o recebimento dos dados serao realizadas as projegoes necessarias e,

oportunamente, esta Corregedoria-Geral da Justiga divulgara o planejamento para execugao

de mutiroes nas comarcas com maior acervo de processos aptos a serern submetidos ao

Tribunal do JUri, contando com a colaboragao dos Juizes Diretores do Foro e Juizes

Criminais.

A coordenagao das Metas 3 e 4 do ENASP nao descarta, inclusive, a realizadao

de "Mutiroes de PronUncia", uma vez confirmados os dados preliminares no sentido de que o
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maior numero de processos de competencia do Tribunal do Juri ainda dependem de decisao de

pronuncia.

Por ultimo, importante frisar que a participagao e entusiasmo de cada juiz e

fundamental para o sucesso do projeto e que qualquer duvida on sugestao podera ser

encaminhada para o e-mail ja mencionado.

No aguardo das informacoes solicitadas,

Atenciosamente,

DE RIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justica

ofcic098/acd
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PODER JUDICIARIO
Corregedoria -Geral da Justica
Assessoria Juridica

Processo n° 3491617/2010 - Goiania

Nome : 67a Promotoria de Justiga de Goiania

Assunto : Solicita providencias

DESPACHO No d3p /2011.

Em consonancia com o Parecer n° 427/2011 (fs. 154/157), da

lavra do Juiz Auxiliar Carlos Magno Rocha da Silva, determino a expedigao de officio

circular a todos os juizes das varas criminais das comarcas de entrancias

intermediarias e iniciais deste Estado, exceto as do entorno de Brasilia, conforme

alinhado no reportado parecer, cujo modelo encontra-se em anexo, inclusive com o

envio de copias do citado ato e deste despacho, para adog5o das providencias

cabiveis.
A Secretaria Executiva para diligenciar.

Goiania, ! I de agosto de 2011.

DESaT BEAT RIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiga

de5p884CVMISGS
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PROCESSO N° : 3491617
INTERESSADO : MINISTERIO PUBLICO DE GOIAS
ASSUNTO : MUTIRAO DO JURI
COMARCA GOIANIA

CORREGEDOR?

FCS

Parecer n° 427/11 - I. Trata-se de manifestacao do
Ministerio Publico de Goias solicitando as devidas provide"ncias no sentido de sanar
inconsistencias no SPG com relacao aos processos de competencia do Tribunal do Juri
em Goias, tendo em vista que o Conselho Nacional do Ministerio Publico estabeleceu
como meta no piano de acao junto a ENASP (Estrategia Nacional de Justica e
Seguranca Publica), a adocao de medidas para agilizar e dar maior efetividade as
investigapoes, denuncias e julgamento de agoes penais nos crimes de homicidio.

Como exemplo, cita o Orgao Ministerial que na "14" Vara
Criminal de Goiania constava no sistema na ocasido 22 (vinte e duas ) aches penas e
2 (doffs) incidentes, quando o n imero correto a de 276 apoes penais, sem contar os
eventuais incidentes. Portanto, um erro de mais de 1250%, ou seja, deveriam estar
incluidos na meta doze vezes mais processos do que os constantes na listagem
official do Tribunal de Justiga".

Notificada, a Juiza da 2a Vara Criminal, Dra. Zilmene
Gomide da Silva Manzolli, presta esclarecimentos 's fis. 49.

Ministerio Publico.
Por fim, foi designada reuniao para analise do relatdrio do

A reuniao foi realizada e, embora nao tenha sido redigida
ata, ficou decidido que, com a ajuda do Ministerio Publico, seria feito um
levantamento fisico de todos os processos da competencia do Tribunal do Juri nas
varas do juri da comarca de Goiania.

0 levantamento foi realizado com sucesso.
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Varias reunioes se seguiram e depois de consolidados os
dados, foi planejada a realizacao do Primeiro MUTIRAO DO JURI na 14' Vara
Criminal da Capital, que sera utilizado como experiencia para realizacao de
Mutiroes do Juri nas demais comarcas do Estado , onde se verificar o acumulo de
processos a serem submetidos a julgamento.

Em escorgo , o RELATORIO.

DECIDO.

Senhora Desembargadora, de fato existern inconsistencias
no SPG com relapao ao numero de pessoas a serem submetidas a julgamento pelo
Tribunal do Juri.

alimentacao.
0 erro nao esta propriamente no sistema, mas na sua

Explico.

Pode haver, por exemplo, num unico processo varios
acusados de homicidio e por ocasiao da pronuncia, alguns podem ser absolvidos
sumariamente e outros pronunciados, mas, an se levantar os dados no SPG, e contado
apenas um processo e nao os varios reus, ocorrendo a distorgao.

Outra situacao comum e a nao inclusao dos processor
suspensos (aguardando prisao do acusado , por exemplo ) no computo dos processos da
Meta 2 , o que foi autorizado pelo CNJ.

Tambem cabe registrar que de acordo com decisoes do
Superior Tribunal de Justica, nao podem ser levados a julgamento pelo Tribunal do
Juri, aqueles acusados, que nunca foram intimados pessoalmente na fase judicial do
procedimento, mas apenas na fase de inquerito. Nestes casos, de acordo como
entendimento jurisprudencial, o reu nao pode ser julgado a revelia e, portanto, tais
processos devem ser excluidos da lista de processos aptos para julgamento no Tribunal
do Juri.

De qualquer forma Desembargadora, em Goiania os
numeros constantes na lista foram consolidados e do dia 19 a 31 de setembro serao
levados a julgamento pelo Tribunal do Juri cerca de 100 (cem) acusados, atraves do
regime de Mutirao.
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Tratam-se de processes que tramitam pela 14' Vara
Criminal da Capital que foram previamente selecionados.

As sessoes do Tribunal do Juri serao realizados nos dois
auditorio das varas do Juri de Goiania, no auditorio do Tribunal de Justiga, no
auditorio do Forum Criminal e na Sala 01 da Escola Superior da Advocacia - ESA.

Existirao 05 bancas de julgamento e cada uma realizara
uma sessao na parte da manha e outra na parte da tarde, totalizando 10 julgamentos
per dia.

0 Mutirao conta com total apoio do Ministorio Publico e
da OAB, cabendo registrar que assim como o Conselho Nacional do Ministorio
Publico, o Conselho Nacional de Justiga tambem adotou o piano de agao junto a
ENASP, Metas 3 e 4, com relagao a aceleragao no julgamento dos crimes de homicidio
no Pais.

Em Goias, a Corregedoria e Gestora de tais metas e este
Juiz Auxiliar foi designado Coordenador das metas.

0 primeiro passo para se cumprir as metas e a realizagoo
da experiencia piloto do MutirAo do Juri em Goiania, como ja dito.

0 segundo passo e levantar e tratar os dados de processos
de competencia do Tribunal do Juri no interior, e neste aspecto, como coordenador das
referidas metas, ja enviei oficios circulares para os Juizes criminais das Comarcas do
Entorno, solicitando informagoes sobre o tema. (copia do oficio em anexo).

As primeiras infonnagoes que nos chegaram dao conta
que existem centenas de processor envolvendo acusados de homicidios, mas poucos
processos aptos para imediato julgamento pelo Tribunal do Juri, uma vez que ainda
nao houve instrugao e a consequente decisao de pronuncia.

Corn base nestes primeiros dados, estamos pensando em
sugerir a Vossa Excel@ncia, o planejamento e execugao do que estamos chamando de
mutirao da PRONUNCIA, o que atenderia a Meta 4 da ENASP.

De qualquer forma, Senhora Desembargadora, entendo
necessario concitar, atraves de Oficio Circular, num primeiro momento, todos os
Juizes Criminais de Entrancia intennediaria e inicial a prestarem as mesmas
informagoes que estao sendo prrestadas pelos Juizes das Comarcas do Entorno de
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Brasilia, para que o Grupo Gestor das Metas 3 e 4 da ENASP, adotadas pelo CNJ
possa planejar o cumprimento de tais metas, atraves de mutiroes do juri ou do mutirao
de pronuncia, este ultimo ainda dependendo de planejamento.

Neste sentido, sem prejuizo da realizagao do mutirao do
juri em Goiania, e considerando as deficiencias do SPG, sugiro que Vossa Excele"ncia
remeta Oficio Circular a todos os Juizes criminais das Comarcas de entrancia
intermediaria e inicial para responderem os dados sobre o terra, conforme modelo de
oficio, redigido pela coordenagao das metas 3 e 4, em anexo, com exclusao dos juizes
do entorno que ja receberam tais oficios.

E o parecer, s.m.j.

_Goiania, 30 de junho de 2011.

ocha da Silva
1 ° Juiz Auxiliar
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