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Ofício Circular no^r /2013-SEC
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Processo n° 4525752/2013

de 2013.

Aos Magistrados com atuação na área Criminal e Execução Penal do Estado de Goiás

Assunto: Cientificação da complementação ao Oficio Circular n" 223/2013-SEC dando-lhes

ciência de que foi criado no Sistema Controle um relatório com a denominação "Mandados

de Prisão com o Prazo Vencido ".

Senhor(a) Juiz(a).

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio e de seus pares,

cópias do Despacho n° 4056/2013 e da Informação n° 064/2013. extraídas do processo

supramencionado.

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

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

olcir<)78/Tel

Atenciosamente.

DESa. NELMA BRAWGUERREIRA PERILO
CorregedoraJGeral da Justiça

Rua 10, n° 150, 11° andar, Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiània-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Telejudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tjqo.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4525752/2013-Goiânia

Coordenadoria do Programa Atualizar

Faz Comunicação

DESPACHO N° Hn /2013

ET

10 Cl

LX
iO,

Acolho o Parecer n° 472/2013 (f. 26), subscrito pelo 2o Juiz

Auxiliar desta Corregedoria, Dr. Antônio Cézar P. Meneses, e determino a expedição de
ofício circular a todos os Juizes com atuação na área criminal e execução penal do
Estado de Goiás, em complementação ao Ofício Circular n° 223/2013-SEC, dando-lhes

ciência de que foi criado no Sistema Controle um relatório com a denominação
"Mandados de Prisão com o Prazo Vencido", que contribuirá para a verificação de
prescrição processual, conforme Informação n° 064/2013, da Divisão de Tecnologia da
Informação (f. 24), cuja reprodução deverá integrar o expediente coletivo, além de
cópia deste despacho.

Após, arquive-se este procedimento, como sugerido pelo

parecerista, à míngua de outras medidas no âmbito de atuação deste órgão censor.
À secretaria executiva.

Goiânia, oê de outubro

Desembargadora NELMABr^AJ^CaFERRtlRA PERI! O

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n°150. 11° andar. St Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677



Processo n°:

Nome:

Assunto :
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Departamento de Tecnologia e Informação''-?

4525752/2013

COORDENADORIA DO PROGRAMA ATUALIZAR

FAZ COMUNICAÇÃO

INFORMAÇÃO N'064/2013

O Departamento de Tecnologia da Informação da CGJ, em atendimento ao Despacho
n° 3401/2013 (fl. 14), informa que foi criado no Sistema Controle um relatório com a
denominação "Mandados de Prisão com o Prazo Vencido" que contempla a relação de
mandados de prisão inseridos no BNMPque estão com o prazo de validade vencido. O
referido relatório possui atualização automática, a medida em que forem agregadas
novas informações ao BNMP.

Portanto, o supramencionado relatório contribuirá para a verificação de prescrição
processual, indicando possíveis situações de baixa que contribuirá para a diminuição
da taxa de congestionamento e como parâmetro estatístico do funcionamento da
estrutura de Segurança Pública nas Comarcas.

Retornem-se os autos ao Gabinete da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora
Nelma Branco Ferreira Perilo.

Goiânia. 10 de setembro de 2013.

LUÍS MAURICIOJpSÍSA SCARTEZINI
Diretor do Departamentode Tecnologia da Informação da CGJGO

lutp://\v\vu.tjizo.ius.hr | wcbmail
Rua 10 N° 150 Ed. do I orum de Goiânia - Goiás Setor Oeste CEP:74120-020 Fone:(62) 3216-2029
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geral da justiça ('orregedoría-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n° 4^,3/2013-SEC
Goiânia de 201

Processo n° 4525752/2013

Aos Juizes de Direitoatuantes 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°

376/2013-2°JA, 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).

Atenciosamente,

Desembargadora NELMAyfelMNCO FERRI ÍRA PERU (>
CorregedoraiOpral da Justiça

ofcir256/RC

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tjqo.jus.br
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