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Ofício Circular n°MÒ /2013-SEC

Goiânia

Processo n° 4525752/2013

de 2013.

Aos Juizes de Direito atuantes na área criminal e execução penal do Estado de Goiás

Assunto: Recomenda atenção quanto a data de validade do cumprimento do mandado de

prisão que é a data da prescrição do respectivo crime. Fica ressaltada a desnecessidade de

envio de resposta ao mencionado expediente para a Corregedoria-Geral da Justiça do

Estado de Goiás

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho 3401/2013 e do Parecer n°

376/2013-2oJA, para conhecimento próprio e fins de mister.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional. acessar

www.tjgo.jus.br {link corregedoria, item publicações).

ofcir256/RC

Atenciosamente,

DesembargadoraNELMA\ÍB1MN£Q FERREIRA PERILO
Corregedoral-Qeral da Justiça

Rua AO. n° 150.11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581

co rreqsec@tjqo.jus.br
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4525752/2013-Goiânia

Coordenadoria do Programa Atualizar

Faz Comunicação

•3A0iDESPACHO N /2013

\Jr\ Ai.su..-;,,, ;.

Cuida-se do Relatório n° 007/2013, relativo às atividades da

equipe do Programa Atualizar desta Corregedoria, na 4a Vara Criminal da Comarca de

Goiânia, no período de 22 a 26 de abril de 2013, onde foram tecidas algumas

sugestões, dentre as quais a implantação de um campo no Sistema Controle, que

informe a prescrição dos mandados de prisão por ordem cronológica, e a expedição de

ofício circular a todos os Juizes Criminais do Estado de Goiás, frisando que a data de

validade do cumprimento do mandado de prisão é a da prescrição.

No Parecer n° 376/2013 (fs. 11/13), o 2o Juiz Auxiliar deste

órgão correicional, Dr. Antônio Cézar P. Meneses, Coordenador do referido programa,

opina pelo acolhimento apenas das duas sugestões acima mencionadas. Ressalta a

desnecessidade de solicitar ao Secretário de Segurança Pública prioridade no

cumprimento de mandados de prisão, pois devem ser cumpridos o mais brevemente

possível. Acrescenta que a questão relativa à expedição de mandado de prisão e seu

registro no Banco Nacional de Mandado de Prisão está estabelecida pelos artigos 285

e 289-A, ambos do Código de Processo Penal.

É o sucinto relato.

Com efeito, acolho o Parecer n° 376/2013 - 2o JA-CGJ

(fs.11/13) e determino, a título de orientação, que se expeça ofício circular a todos os

Juizes com atuação na área criminal e execução penal do Estado de Goiás, dando-lhes

ciência deste despacho, integrando-o com cópia da peça opínativa, para observarem

que a data de validade do cumprimento do mandado,de prisão é a data da prescrição
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do respectivo crime. Fica ressaltada a desnecessidade de envio de resposta ao

mencionado expediente para esta Corregedoria.

Em seguida, encaminhe-se o presente feito ao Diretor do

Departamento de Tecnologia da Informação desta Corregedoria, Luís Maurício Bessa

Scartezini, para análise acerca da viabilidade de implantação de campo específico no

Sistema Controle, que informe a prescrição dos mandados de prisão expedidos em

ordem cronológica.

Após, conclusos.

À Secretaria Executiva.

Goiânia,^ de agosto de 2013.

MLSS

Desembargadora NELMABRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-GÍeral da Justiça
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PROCESSO N°: 4525752

NOME: Coordenadoria do Programa Atualizar

ASSUNTO: Faz Comunicação

PARECER N°: 376/2013-2° JA

CORREGEDORIA

Ilustre Desembargadora Corregedora,

Trata-se do Relatório número 007/2013, referente à atuação

da equipe do Programa Atualizar na escrivania da 6a Vara Criminal da

Comarca de Goiânia (fls. 04/08).

Verifico que durante os trabalhos os servidores da serventia

acima mencionada foram capacitados e os andamentos processuais

otimizados.

Foi constatado que a serventia não realiza atos ordinatórios,

vez que não conta com autorização do juiz de direito titular, por ser

este lotado há pouco tempo da unidade judiciária e necessitar

conhecer os processos. Além do mais, ressaltou o juiz mencionado

que escrivania estava realizando atos ordinatórios errados, o que

inviabilizava o bom andamento dos feitos.

Observo que todas as irregularidades detectadas foram

sanadas no momento, uma vez que eram de simples solução.

Lado outro, a equipe do Programa Atualizar sugere as

seguintes providências por parte desta Corregedoria: a implantação

de campo específico no Sistema Controle para informar a descrição

dos mandados de prisão expedidos em ordem cronológica; solicitação

ao Secretário de Segurança Pública de prioridade no cumprimento

dos mandados de prisão cujos crimes prescreverão no ano de 2014; a

expedição de ofício-circular aos juizes com competência criminal, a

fim de lembrá-los que a data de validade do cumprimento do referido

mandado é a data da prescrição; e a realização de estudo qqarçto a
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expedição dos mandados em questão, pois a CAN disciplina que deve

ser encaminhado ofícios à Delegacia, todavia nesta Capital as

Delegacias estão cumprindo os mandados de acordo com o Banco

Nacional de Mandados de Prisão.

Diante das sugestões acima mencionadas, em entendimento

com o 1o Juiz Auxiliar deste órgão correcional, Dr. Wilton Müller

Salomão, Coordenador do BNMP, concluo que é desnecessário

solicitar ao Secretário de Segurança Pública prioridade no

cumprimento de mandados de prisão, eis quer todas das ordens

expedidas neste sentido devem ser cumpridas o mais brevemente

possível. Ademais, não se pode fixar a prioridade das prisões apenas

pela proximidade do prazo prescricional. pois a questão está

devidamente disciplinada no artigo

No que pertine aos estudos referentes a expedição de

mandados, não constatamos a referida necessidade, uma vez que a

questão está regulamentada pelos artigos 285 e 289-A do Código de

Processo Penal. Além disso, o magistrado que expede o mandado de

prisão possui competência para diligenciar junto a autoridade policial

o cumprimento da ordem de forma mais ágil.

Desse modo, com a anuência do 1o Juiz Auxiliar, entendo

pertinente o acolhimento da 1a e 3o sugestão constante da fl. 07.

Ao teor do exposto, sugiro seja expedido ofício-circular aos

juizes com competência criminal, a fim de lembrá-los que a data de

validade do cumprimento do mandado de prisão é a data da

prescrição do respectivo crime, bem assim seja encaminhada cópia

das sugestões à Divisão de Tecnologia da Informação, para que seja

apreciada a viabilidade do acolhimento daquela relativa ao Sistema

Controle.

Por fim, caso acolhido este Parecer, sugiro seja este

procedimento arquivado, após a adoção das providências acima

especificadas, uma vez que seu o objetivo foi alcançado.
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CORREGEDORIA

ti. k 7\

É o parecer, que submeto à apreciação da insigne
Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia, 06 de agosto dç 2p13.

Antônio Céiar P. Meneses

2o Juiz Auxiliar - CGJ

•
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