
corregedoria poderjudk 'iário
geral da justiça Cormgedoría-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n° / / - /2014-SEC

Goiânia. /- de. de 2014.

Processo n° 4940121/2014

Aos Magistrados com competência Criminal

Assunto: Orientar aos mencionados juizes que. ao enviarem à Corregedoria-Geral da Polícia

Militar notícia de crime atribuído a policiais militares, o laçam de forma pormenorizada,

informando, se possível, o nome do policial que supostamente cometeu o crime/infração, o

teor da denúncia e o nome do denunciante

Senhor(a) Juiz(a).

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho Ofício n° 2276/2014 e do

Parecer n° 301/2014-1°JA, para conhecimento próprio e de seus pares, notadamente dos

magistrados que atuam na área criminal.

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

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

ofcii096'RGG

Atenciosamente,

-

Desembargadora NELMABRANÇO^BÇRi-'!R \ li RH <>
Corrcgcdora-Giy:al\da Justiça
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Processo n°

Nome

Assunto

4940121/2014-Goiânia

Corregedoria da Polícia Militar

Faz Solicitação

DESPACHO/OFÍCIO N° /2014

Trata-se de Ofício encaminhado a esta Corregedoria pelo

Corregedor-Geral da Polícia Militar, coronel Vitor Hugo Benevides Souza, por meio do

qual solicita a edição de um Ofício Circular aos Juizes do Estado de Goiás, orientando-os

no sentido de que quando forem enviar à Corregedoria da Polícia Militar notícia de crime

atribuído a policiais militares, que o façam de forma pormenorizada, a fim de viabilizar a

persecução penal militar.

No Parecer n° 301/2014 (fs. 05/06), o 1o Juiz Auxiliar, Dr. Wilton

Müller Salomão, opina pela expedição de Ofício Circular a todos os Juizes de Direito do

Estado de Goiás com competência criminal, recomendando-lhes que ao enviar à

Corregedoria-Geral da Polícia Militar notícia de crime atribuído a policiais militares, que o

façam de forma pormenorizada, e, ao final, pelo arquivamento dos autos.

É o breve relato.

Considerando que os artigos 24 da Lei Estadual n° 9.129/81 e

1o do Regimento Interno da CGJGO prescrevem que a Corregedoria é órgão de

fiscalização, vigilância e orientação, acolho, parcialmente, o parecer n° 301/2014 e

determino a expedição de Ofício Circular a todos os Juizes de Direito do Estado de Goiás,

com competência criminal, para ciência acerca deste despacho, orientando-lhes que ao

enviar à Corregedoria-Geral da Polícia Militar notícia de crime atribuído a policiais

militares, que o façam de forma pormenorizada, informando, se possível, o nome do
/

policial que supostamente cometeu o crime/infração, 9 teor da denúncia e o nome do
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denunciante.

Cientifique-se o solicitante, com cópias da peça opinativa e
deste despacho.

Após, à mingua de outras medidas no âmbito de atuação deste
órgão correicional, arquivem-se os autos.

Reprodução deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

RIMC

Goiânia,^ de junho de 2014

Desembargadora NELMA BRANCDTERREIRA PERILO
Corregedora-Geranda Justiça
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PODER JUDICIÁRIO

COrregeaOria Corregedoria-Geral da Justiça
geral da justiça Gabinete do Ia Juiz-Auxiliar
do estado de goiás

PROCESSO N°: 4940121/2014
NOME: Corregedoria da Polícia Militar
ASSUNTO: Faz Solicitação

CORREGEDORIA

' 0$

PARECER N° 301/2014

Senhora Desembargadora Corregedora-Geral,

Trata-se ofício encaminhado a esta Corregedoria pelo

Corregedora-Geral da Polícia Militar, na pessoa do Coronel Vitor Hugo

Benevides Souza, no qual aduz o seguinte:

"(...)que constantemente são encaminhados a esta

Correicional, pelos juizes de diversas varas, cd's contendo

notícia de crimes atribuídos a policiais militares desta

Corporação(...)que tais mídias, todavia, contêm inúmeros

depoimentos, sendo alguns com horas de duração, e que

na maioria das vezes o magistrado não cita o teor da

denúncia, bem como não cita o nome da testemunha que

teria feito(...)que a busca minuciosa nas oitivas,

determinando um oficial para assistir as mesmas, na

procura e identificação de quem e o que denunciou, tem

demandado dispêndio de recursos humanos, técnicos e

considerável tempo de pesquisa..."

Por fim, solicita apoio desta Casa no sentido de que seja

feito um Ofício Circular aos Juízes^o Estado de Goiás, para que informem com

precisão a localização ou, pelo menos, o nome do denunciante, para que

assim possam de forma mais eficiente^e-c
penal militar. J

dade à persecuçao
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Diante disso, Senhora Desembargadora Corregedora-Geral,

SUGIRO que seja feito Ofício Circular informando aos Juizes do Estado de

Goiás com competência criminal para que quando forem enviar à

Corregedoria-Geral da Polícia Militar noticia de crime atribuído a policiais

militares, que façam de forma pormenorizada, constando dentre outras

informações: o teor da denúncia, o nome do policial que supostamente

cometeu o crime/infração, o nome do denunciante, se o crime é comum ou

militar e guando a notícia for através de mídias tipo cd's que indiquem com

precisão o lugar em que consta o nome do denunciado e os fatos apontados a

ele. 1
E o parecer, s.m.j.

Goiânia, 18 de jun^o de 2014.

:

ilton Müller Salomão

1° Juiz-Auxiliar d,a/CGJ

PT 1
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