
corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Diretoria de Relações Institucionais

Ofício Circular n°^27/2013 - DRI Goiânia, ÍZde junho de 2013.

Aos Senhores Juizes de Direito

Senhor(a) Juiz(a),

Na iminência dos trabalhos do Mutirão Carcerário 2013 e ao

fito de subsidiar o planejamento das ações e correições pertinentes, encaminho-
lhe uma via do relatório de controle dos processos de presos definitivos,

concernentes à unidade judiciária de sua responsabilidade, para adoção das
providências cabíveis, observada a orientação do Conselho Nacional de Justiça.

Trata-se de relação extraída da base de dados do Sistema

Execpenweb e eventual inexatidão da fase identificada nas varas/comarcas

espelha a alimentação procedida por seus servidores, devendo ser
imediatamente atualizada no sistema, por ordem de Vossa Excelência.

A se constatar persistência no excesso de prazo, para exame
de eventual benefício, fica desde já assinalado o máximo de 05 (cinco) dias para
a prática de atos do seu ofício, segundo as normas vigentes, sendo
desnecessário informar a este órgão as providências tomadas, tendo em vista

que o acompanhamento dessas medidas dar-se-á conforme emissão periódica
de novos relatórios.

Ressalta-se que, para atingir o sucesso na consistência de

dados do sistema Execpenweb, o analista de cálculo poderá emitir relatório1 de
processos sem cálculos e, processos com cálculos considerando a data de

01.01.2012. Com base nos dados obtidos do programa Execpenweb, o analista
deverá:

- atualizar os eventos e mandar calcular novamente;

- arquivar os cálculos dos processos extintos ou transferidos

1. Este relatório pode ser obtido via Execpenweb, valendo do seguinte caminho:
PROCESSO -> EXECUÇÃO PENAL -> CALCULAR — PROCESSO COM CÁLCULO E PROCESSO
SEM CÁCULO.
Dúvidas poderão ser sanadas pelo telefone: 3216-2638 ou e-mail: npmoura@tjgo.jus.br
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para outros estados;
- redistribuir os cálculos dos sentenciados que cumprem pena em

outras comarcas do Estado de Goiás;

- arquivar os processos duplicados;

- verificar os processos sem cálculos;

- observar a existência ou não de inconsistências entre o n° de

processos de execuções penais do SPG e Execpenweb e, caso haja, buscar a

resolução caso a caso.

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

Corregedoria-Geral da Justiça

1. Este relatório pode ser obtido via Execpenweb, valendo do seguinte caminho:
PROCESSO -> EXECUÇÃO PENAL — CALCULAR — PROCESSO COM CÁLCULO E PROCESSO
SEM CÁCULO.

Dúvidas poderão ser sanadas pelo telefone: 3216-2638 ou e-mail: npmoura@tjgo.jus.br
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