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Para consultas aprovimentos edemais atos deste órgão eorrcconal. acessar
www.tjgo.jus.br (link corregedoria. item publicações).
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo: 4700601

Nome: Conselho Nacional de Justiça

Assunto: Procedimento

DESPACHO/OFICIO N° sm /2013

Nos termos do parecer de fs. 21/22, expeça-se ofício circular a

todos os Juizes investidos de competência criminal, recomendando que forneçam os

dados referentes às interceptações telefônicas, nos termos do artigo 18 da Resolução n°

84/2009, do Conselho Nacional de Justiça.

Encaminhem-se à Corregedoria Nacional de Justiça, via sistema

e-cnj, copias deste ato e do citado parecer.

Após, sobrestem-se os autos por sessenta (60) dias. Findo prazo,

retornem os autos conclusos.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, r\ de dezembro dé/2013.

Desembargadora NELMAegAN&O FERREIRA PERUO
Corregeíslòra-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
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Gabinete cb 13 Juiz-Auxiliar

Processo n°: 4700601/2013
Nome: Corregedoria Nacional de Justiça
Assunto: Procedimento

PARECER N° 488/2013

CORREGEDORIA

Cuida-se de Procedimento formulado pelo Juiz-Auxiliar da

Corregedoria Nacional de Justiça Dr. Erivaldo Ribeiro dos Santos, no qual

informa às Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados a desnecessidade de

prestar informações específicas a respeito de procedimentos de interceptações

telefônicas, bem como o encaminhamento de cópia de decisões nestes feitos.

Ressalta, porém, a obrigatoriedade dos Juízos de prestarem

informações mensais diretamente ao Sistema Nacional de Interceptações

Telefônicas do CNJ.

Portanto, Senhora Desembargadora, vislumbra-se ser de

bom alvitre que seja reforçado aos magistrados a obrigatoriedade de

prestação de informações no sistema supracitado.

Assim, SUGIRO seja expedido ofício circular a todos os

Juízos investidos de competência criminal recomendando que forneçam os

dados referentes às interceptações telefônicas, nos termos do artigo 18 da

Resolução n.° 84/2009 do Conselho Nacional de Justiça.

Caso seja este parecer acolhido, opino ainda pela

comunicação das providencias tomadas à Corregedoria Nacional de Justiça, na
forma solicitada na peça inaugural.

estarem, salvo melhor juízo, ultimadas as
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providências pertinentes a esta Corregedoria, sugiro o arquivamento do

presente procedimento, com as cautelas de estilo.

E o parecer, que submeto à apreciação desta

Excelentíssima Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia, 20 de novembro de 2013.

Wilton Müller Salomão

Io Juiz-Auxiliaf da CGJ
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RESOLUÇÃO N. 84 DE 6DE JULHO DE 2009

Confere nova redação aos artigos 12. §
único; 13, § 1o; 15, II; 17 e 18, caput, e revoga
os artigos 18, incisos I, II e parágrafo único; 19,
parágrafo único; e 21 da Resolução n° 59, de
09 de setembro de 2008, que disciplina e
uniformiza as rotinas, visando ao
aperfeiçoamento do procedimento de
interceptação de comunicações telefônicas e
de sistemas de informática e telemática nos
órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário, a que
se refere a Lei n° 9.296, de 24 de julho de
1996.

O Presidente do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista o decidido
na 86a Sessão Ordinária, realizada em 09 de junho de 2009, no uso de suas
atribuições, conferidas pela Constituição Federal e pelo Regimento Interno,

Resolve:

Art 1o. Os artigos 12. § único; 13, § 1o; 15, II; 17 e 18, caput, da
Resolução n° 59, de 09 de setembro de 2008, passam a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 12. (...)

Parágrafo 1o Semestralmente as operadoras indicarão em ofício a ser
enviado à Corregedoria Nacional de Justiça os nomes das pessoas, com
a indicação dos respectivos registros funcionais, que por força de suas
atribuições, têm conhecimento de medidas de interceptações telefônicas
deferidas, bem como os dos responsáveis pela operacionalização das
medidas, arquivando-se referido ofício em pasta própria na Corregedoria
Nacional.

Parágrafo 2o Sempre que houver alteração do quadro de pessoal, será
atualizada a referida relação.

Art. 13. (...) /

Ass.



é^'^%
yXXL

O

tyoviôel/ia OAíacicmcd de çyjÍMttca
§ 1o. Não será admitido pedido de prorrogação de prazo de medida
cautelar de interceptação de comunicação telefônica, telemática ou de
informática durante o plantão judiciário, ressalvada a hipótese de risco
iminente e grave ã integridade ou à vida de terceiros, bem como durante o
Plantão de Recesso previsto artigo 62 da Lei n° 5.010/66.

Art. 15. (...)

II - no envelope externo não constará nenhuma indicação do caráter
sigiloso ou do teor do documento, exceto a tipificação do delito;

Art. 17. Não será permitido ao magistrado e ao servidor fornecer
quaisquer informações, direta ou indiretamente, a terceiros ou a órgão de
comunicação social, de elementos sigilosos contidos em processos ou
inquéritos regulamentados por esta Resolução, sob pena de
responsabilização nos termos da legislação pertinente.

Art. 18. Mensalmente, os Juízos investidos de competência criminal
informarão à Corregedoria Nacional de Justiça, por via eletrônica, em
caráter sigiloso, a quantidade de interceptações em andamento.

Art. 2o. Ficam revogados os artigos 18, incisos I, II e parágrafo único; 19,
parágrafo único; e 21 da Resolução n° 59, de 09 de setembro de 2008.

Art. 3o. O Conselho Nacional de Justiça fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de 30 (trinta) dias, a íntegra da Resolução n° 59, de 09 de
setembro de 2008, com as alterações resultantes desta Resolução.

Art. 4o. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro GILMAR MENDES
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