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Mutirão Carcerário 2011 é realizado com 
mais de 9,5 mil processos reexaminados

Com 9.525 processos de presos condenados e 
provisórios reexaminados e 972 benefícios con-

cedidos, terminou em 9 de setembro o Mutirão Car-
cerário 2011, executado pela Corregedoria-Geral da 
Justiça de Goiás (CGJGO) com apoio do Tribunal de 
Justiça de Goiás (TJGO) e do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ). Envolvendo cerca de 50 profissionais, os tra-
balhos se iniciaram em 8 de agosto com duas frentes  
de atuação, Goiânia e Luziânia (onde começaram no  
dia 29), e foram, ao encerramento, vigorosamente elogia-
dos pelo juiz-auxiliar da Presidência do CNJ, Márcio André  
Keppler Fraga. Na ocasião, ele chegou a dizer que este 
teria sido um dos melhores mutirões carcerários do País 
(ver box), com bem planejadas estruturas de trabalho 
e pessoal de apoio, irrestrito suporte do Poder Judiciário 
goiano aos auxiliares do CNJ e a todas equipes de trabalho.

A terceira edição do Mutirão Carcerário integra es-
forço para o cumprimento da Meta 11 do TJGO, e foi, 
de fato, minuciosamente planejada.  Valendo-se da 
experiência e do tempo  de atuação na área de execu-
ções penais dos dois magistrados, a corregedora-geral 
da Justiça, desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, 
designou o 3º juiz-auxiliar da CGJGO, Wilson da Silva 
Dias e o juiz de Trindade, Éder Jorge – que atuou em ou-
tros mutirões carcerários junto ao CNJ – para coordena-
rem  o evento, do qual participou, também como coor-
denador, pelo CNJ, o juiz Alberto Fraga. Convocados os 

“Sempre que vimos a Goiás nos convencemos, cada 
vez mais, de que o Poder Judiciário daqui posiciona-se  
entre os mais eficientes e, sobretudo, mais preocupa-
dos em fazer melhor, de todo o País. Ao contrário do 
que ocorre em outros Estados, aqui o CNJ tem sido 
sempre bem recebido, e suas recomendações, bem 
executadas. É algo que não podemos negar”. Com es-
sas palavras, o juiz-auxiliar da Presidência do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ),  Márcio André Keppler Fraga, 
externou, na solenidade de encerramento do Mutirão 
Carcerário 2011, sua admiração e satisfação com as 
iniciativas, receptividade e dedicação da Justiça goiana.

Na ocasião, fez um balanço das constatações a 
que o CNJ chegou durante o Mutirão, frisando que, 
na contramão da ausência de controle das unidades 
prisionais e de defensorias públicas – questões que 
fogem à competência do Poder Judiciário e que, a seu 
ver, carecem de medidas urgentes –, estão as Varas 

VEPs de Goiás caminham para a excelência, diz juiz-auxiliar do CNJ

de Execuções Penais (VEPs) que, conforme salientou 
“estão caminhando para a excelência”.

Para Márcio Fraga, o fato de apenas 10% do volume 
de processos reexaminados terem resultado em bene-
fícios sendo que, destes, somente 6% foram solturas 
é uma demonstração estatística de sua análise. Como 
observou,  este é o resultado, na verdade, de ações efe-
tivas que vem sendo implementadas com vistas à me-
lhoria dos trabalhos. “Os Workshops de Uniformização 
de Rotinas em Execução Penal, com a devida capacita-
ção de escrivães e servidores, bem como os Manuais de 
Rotinas de Execução Penal, ambos notavelmente pro-
movidos pela Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás, 
revelam a consciência da necessidade de métodos e de 
aperfeiçoamento dos procedimentos o que, sem dúvi-
da,  repercutiu nos trabalhos, no cotidiano e na presta-
ção jurisdicional das VEPs do Estado. Daí, presumo, os 
excelentes resultados obtidos”, ponderou.

Wilson Dias fala sobre as metas Do mutirão

demais juízes e servidores que participariam da força-
-tarefa, cronogramas e rotas para busca de processos 
de execuções penais no interior do Estado foram defi-
nidos, a fim de que, ao início dos trabalhos, pelo menos 
80% dos feitos que fossem reexaminados em Goiânia 
já estivessem na capital. Para garantir celeridade e efi-
ciência, grande parte dos servidores designados para 
atuar no Mutirão Carcerário foram escalados entre as 
equipes do Programa Atualizar e do Grupo de Ativida-
des Específicas da Corregedoria.

Com o apoio do diretor do Foro de Goiânia, juiz  
Donizete Martins de Oliveira, foram disponibilizadas 8 sa-
las no 1º andar do Fórum Fenelon Teodoro Reis para
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equipes analisaram mais De 9,5 mil proCessos

a  estrutura necessária e ins-
taladas, ali, acomodações 
para as equipes encarregadas 
do secretariado, dos cálculos 
de liquidação de penas, sa-
las para juízes e assistentes, 
para promotores e assisten-
tes, para advogados e sala de 
arquivo. Também parte do 
planejamento, optou-se pela 
extensão da força-tarefa para 
a comarca-polo de Luziânia, 
para onde foram os 
processos de exe-
cução penal das co-
marcas do Entorno 
do Distrito Federal. 

O projeto foi rece-
bido com entusiasmo 
pela diretora do foro de  
Luziânia, juíza Ales-
sandra Gontijo do 

Amaral que, a exemplo da di-
retoria do Foro de Goiânia, dis-
ponibilizou espaços e estrutu-
ras suficientes para o trabalho 
e, cumprindo o cronograma, 
o Mutirão Carcerário 2011 foi  
lançado naquela comarca em  
29 de agosto, onde os trabalhos 
seguiram até 9 de setembro, 
com o reexame de 894 proces-
sos de presos condenados e  
85 benefícios concedidos. n

Tenho procurado me manter 
atenta aos anseios da sociedade, 
no que respeita às atribuições da 
Corregedoria e, nas últimas se-
manas, é fato que, via das mais 
diversas mídias, parte dos usu-
ários da Justiça tem demons-

trado insatisfação com as 
mudanças advindas da 
implantação do novo 
expediente no Poder 
Judiciário goiano. 

De minha parte, cumpre esclarecer que 
determinei a realização de inspeções nas ser-
ventias criminais e cíveis, a fim de averiguar 
como estão se dando os trabalhos diante das 
mudanças. O relatório é claro e não poderia ser 
outro: há, sim, falhas. O usuário tem enfren-
tado problemas, como também os têm nossos 
servidores, mas outra conclusão também é  in-
conteste. A de que hoje o usuário encontra, no 
balcão, pelo menos o dobro de servidores que 
haviam à sua disposição antes do novo horá-
rio, quando as equipes se revezavam.

O  relativo aumento da insatisfação era es-
perado, afinal, trata-se de um momento de 
transição e, como tal, envolve adaptações nem 
sempre fáceis, resistências por vezes ferrenhas. 
Mudar nunca foi fácil, ainda que para melhor. 
Em geral, preferimos nos resguardar em zonas 
de conforto, com os mesmos horários, iguais  
rotinas, ainda que a realidade demonstre que as 
mudanças são por vezes incontornáveis e bené-
ficas. Ora, é o que se pode extrair dos dados da 
Federação Nacional de Servidores do Judiciário 
nos Estados (Fenajud), segundo os quais Goiás, 
juntamente com Tocantins e Rio Grande do Sul, 
era um dos três últimos Estados a manter oito 
horas de expediente divididas em dois turnos.

Dito isso, resta-me outra consideração. O 
relatório das inspeções demonstrou que, nas 
varas criminais, a insatisfação é muito menor. 
Isso também era esperado. A falta de estrutura 
não é um advento do novo expediente. Ela é 
real e antiga. Em se tratando das varas cíveis, 
vai perdurar enquanto não estiver pronto o 
prédio destinado a abrigá-las, obra com con-
clusão prevista para 2014. Até lá, peço vênia 
para que, juntos, façamos o esforço de admitir 
as falhas preexistentes no aparelho judiciário, 
não as  creditando ao novo expediente. Peço, 
sobretudo, que repensem suas eventuais re-
sistências às mudanças. Elas, as resistências, é 
que impedem a sociedade de avançar.n

NÚMEROS MUTIRÃO CARCERÁRIO 2011

Processos analisados
9.525

Benefícios concedidos
972

Liberdades
609

Presos Condenados

Processos analisados
Goiânia Luziânia

5556 894

Benefícios Concedidos

Extinção da pena com soltura 12 4

Extinção da pena sem soltura 8 1

Livramento condicional 193 7

Regime aberto 49 7

Regime semiaberto 128 26

Trabalho externo 1 -

Indulto 19 5

Remição de pena 100 26

Comutação 45 8

Soma ou unificação de penas 1 -

Abolitio Criminis 1 -

Transferência de unidade 1 -

Prisão domiciliar 4 -

Total 562 85

- 274 decisões ensejaram liberdades
- 4.013 presos cumpriam pena em situação regular
- Benefícios indeferidos, regressões de regime e outros representaram 17,67%  dos processos  
analisados

Presos Provisórios

*Números válidos para todo o Estado

Processos analisados 3076

Benefícios Concedidos

Expedição de Guia de Execução Provisória 13

Relaxamento do Flagrante 81

Liberdade provisória/revogação 231

Total 325

- 312 decisões ensejaram liberdades
- 2.686 prisões foram mantidas



É importante sim, senhor!
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Espaço que chama a atenção para a relevância do cumprimento de recomendações da CGJGO

A obrigatoriedade de  alimentação 
dos diversos sistemas do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) é causa 
frequente de reclamações por par-
te de juízes junto à Corregedoria. 
Alega-se falta de tempo para cum-
prir todas as atribuições inerentes 
à magistratura – julgamento de de-
mandas, realização de audiências, 
atendimento de partes, entre outras 
– e ainda manter em dia o forneci-
mento dos dados exigidos pelo CNJ.  
Inolvidável é o grande volume de 
trabalho e a precariedade de estru-
tura – principalmente em comarcas 
do interior – com que os nossos ju-
ízes tem de lidar, diariamente.  Por 
outro lado, cumpre esclarecer que à 
Corregedoria não cabe outra atitude 

Para cobrar bons serviços é preciso 
oferecer estrutura. Esse sempre foi 
o entendimento de Beatriz Figueire-
do. Como pode um diretor de Foro 
administrar com eficiência a pres-
tação jurisdicional de uma comar-
ca ser ter o controle sobre todos, 
absolutamente todos os processos 
em tramitação, as fases em que se 
encontram, quantos estão com car-
ga em prazo já expirado, quantos 
e quais foram simplesmente “enga-
vetados”, quantos estão conclusos 
há mais de cem dias? Não dá. 

Igualmente, os juízes que atua-
ram como coordenadores de região 
do Programa Atualizar experimenta-
ram a dificuldade em gerir as ativida-
des quando não se dispõe de acesso 
a informações sobre os processos da 
região. Como coordenar algo sobre o 
quê não há um controle?

Foi pensando nessa questão que 

Projeto-piloto de Sistema Controle é 
apresentado a juízes e tem boa aceitação

a Corregedoria-Geral da 
Justiça de Goiás (CGJGO) 
desenvolveu o Sistema 
Controle, software dis-
ponibilizado em intranet 
para permitir aos diretores 
de foro uma melhor gestão 
e administração dos feitos 
que tramitam na comarca.

No dia 26, juízes de 
11 comarcas, convocados 

para participar do projeto-piloto 
que testará a ferramenta, foram 
apresentados ao Sistema Controle. 
Como todos puderam atestar du-
rante a apresentação, o programa 
é simples, de fácil navegação, com-
posto por um painel de bordo no 
qual constam links para consultas a 
processos em situações que reque-
rem providências mais urgentes.

É o caso do link  “processos com 
carga ou vista ao advogado há mais 
de 2 anos”. Como demonstrou o 
chefe do Departamento de Tecno-
logia e Informação da Corregedoria,  
Antônio Pires, ao clicar nele, o diretor 
do Foro obterá imediatamente a lista 
de todos os feitos que se encontram 
nessa situação, a serventia à qual 
pertencem, número de protocolo, 
data de autuação, natureza e a quan-
tidade de dias de atraso. “Com tan-
tas informações em mãos, torna-se 

possível tomar medidas no sentido 
de reaver o feito, para que ele volte 
a ser andamentado”, comentou Beatriz  
Figueiredo durante a apresentação da 
ferramenta, frisando que, portanto, em-
bora intitulado Sistema Controle, o sof-
tware não foi criado para que a Correge-
doria fiscalize o juiz, e sim para que ele 
– no caso, o diretor do Foro –  tenha maior 
controle sobre a comarca que dirige.

Nos próximos meses, os juízes 
que estão participando do projeto-
-piloto, conhecerão e testarão o 
funcionamento do sistema da sua 
comarca, no interior do Estado. O 
objetivo é que eles possam, a par-
tir de suas experiências,  suscitar 
dúvidas, sugestões de melhoria e 
correções, objetivando o aperfeiçoa-
mento do sistema, cuja versão final 
deverá ser disponibilizada em de-
zembro. A comunicação com a Corre-
gedoria, nessa fase, se dará pelo e-mail 
sistemacontrole@tjgo.jus.br. n

que a de acompanhar e exigir a ali-
mentação dos referidos sistemas.

É de se observar, por oportu-
no, que são vários os sistemas do 
CNJ, como pode ser conferido na 
página eletrônica daquela institui-
ção – www.cnj.jus.br/sistemas – 
mas  especificamente quatro deles 
tem sido motivo de preocupação 
desta Corregedoria: o Cadastro Na-
cional de Condenações Cíveis por 
Ato de Improbidade Administrativa 
(CNIA), instituído pela Resolução  
nº 44/2007 do CNJ; Sistema Nacio-
nal de Bens Apreendidos (SNBA), ins-
tituído pela Resolução nº 63/2008 
do CNJ; Sistema Nacional de Con-
trole de  Interceptações (SNCI), ins-
tituído pela Resolução nº 84/2009, 

do CNJ e Cadastro Nacional  de  
Inspeções nos Estabelecimentos 
Penais (CNIEP), instituído pela  
Resolução nº 47/2007, do CNJ.

Como se sabe, a não-alimentação 
dos sistemas resulta em processo ad-
ministrativo e, em Goiás, a média de 
processos dessa natureza, sobretudo 
pelas pendências relativas ao SCNI e/
ou CNIEP, que precisam ser alimenta-
dos mensalmente, é de 31,8 por mês. 
Senhor juiz, vamos colaborar! Em 
que pesem as dificuldades no dia a 
dia das comarcas, resoluções do CNJ 
precisam ser cumpridas e foram cria-
das visando melhorar a prestação 
jurisdicional em todo o País. Alimen-
tar os sistemas do CNJ  é necessário.  
É importante sim, senhor! n

Juiz observa moDelo Do menu Do softWare

antônio pires expliCa funCionamento Do sistema para magistraDos



agenDa

Tribunal do Júri 1 e 2 do Fórum de Goiânia;  
Auditório do TJGO;  
Auditório do Fórum Fenelon Teodoro Reis (Fórum Criminal) e 
Auditório da Escola Superior de Advocacia - OAB.

de 19 a 30 de setembro Mutirão do Júri

loCais

sumaríssimas

4 – boletim Da CorregeDoria-geral Da Justiça De goiás

O Manual de Rotinas de Execu-
ção Penal criado pela CGJGO, 
sob coordenação do 3º juiz-au-
xiliar da CGJGO, Wilson da Silva 
Dias, foi tema de entrevista con-
cedida pelo magistrado no dia 
9, à Rádio Justiça, emissora do 
Supremo Tribunal Federal (STF). 

nnn

A Corregedoria recebeu, no dia 4, 
visita de juízes de Pernambuco in-
teressados em conhecer o Manual 
de Rotinas de Execução Penal. 

nnn

Beatriz Figueiredo enviou, no  
dia 22, à sede do Ministério da 
Justiça, em Brasília (DF), represen-
tantes da CGJGO para participar 
de reunião da Estratégia Nacional 
de Justiça e Segurança Pública 
(Enasp), quando foram discutidas 
as metas 2, 3 e 4 daquela instituição. 

nnn

A necessidade de observância ao 
Ofício nº 312/2011, da Presidência 
do TJGO, que dispõe sobre a nova 
jornada de trabalho no Judiciário 
goiano, foi ratificada, no dia 25, 
pelo Ofício Circular nº 110/2011, 
assinado por Beatriz Figueiredo. 

nnn

O Departamento de Informação e 
Tecnologia da Corregedoria dispo-
nibilizou, a partir de agosto, o e-mail 
apoioaomagistrado@tjgo.jus.br des-
tinado aos juízes que solicitarem 
suporte das equipes de atividade es-
pecífica (grupo de sentença) e do Pro-
grama Atualizar, ambas da CGJGO. 

nnn

A fiscalização da acessibilidade 
dos cartórios aos portadores de 
necessidades especiais ou pes-
soas com mobilidade reduzida 
passou a integrar as atribuições 
dos assessores correicionais a 
partir de agosto, conforme Ins-
trução Normativa nº 01/2011, 
assinada por Beatriz Figueiredo.

Medidas concretas para o cumpri-
mento do Provimento nº 13/2010 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), que dispõe sobre a emissão 
de certidão de nascimento nos es-
tabelecimentos de saúde ondes são 
realizados partos foram objeto de 
reunião realizada no dia 30, sob a 
presidência do 1º juiz-auxiliar da 
Corregedoria-Geral da Justiça de 
Goiás (CGJGO), Carlos Magno Rocha 
da Silva, com membros da Comissão 
Especial de Mobilização Nacional 
pela Certidão de Nascimento.

Estiveram presentes o diretor 
do Foro de Goiânia, juiz Donizete  
Martins de Oliveira; os oficiais dos 
1º e 2º Tabelionatos de Registro Ci-
vil de Goiânia, Jânio Rodrigues de 
Oliveira e Antônio do Prado; repre-
sentantes das Secretarias Estaduais 
da Saúde, da Cidadania e Trabalho 
e  da Educação e, ainda, o diretor da 
Maternidade Nascer Cidadão, Sebas-
tião Fernandes Moreira. Pela Corre-
gedoria participaram, além de Car-
los Magno, o diretor de Operações, 
Leonardo Pereira Martins; a chefe 
do Departamento de Planejamento, 
Eunice Machado Nogueira; chefe do 
Departamento de Tecnologia e In-
formação, Antônio Pires; assessora 
geral, Simone Bernardes Nascimento 
Ribeiro, e a  diretora da Divisão de 
Serviço de Selos, Benilde Arruda. 

Ficou acertado que, a partir do 
dia 5 de setembro, uma sala dispo-
nibilizada dentro da Maternidade 
Nascer Cidadão será equipada com 
computador e impressora interliga-
dos à internet a fim de que todos os 
recém-nascidos naquela instituição  
tenham sua certidão de nascimen-
to emitida antes da alta hospitalar. 
“Estamos fazendo esse concerto 
contando com a boa vontade de 
cartorários e da maternidade”, ob-
servou Carlos Magno.

Segundo ele, o computador e a 

impressora serão cedidos pelo oficial 
de tabelionato Antônio do Prado. 
Por sua vez, a maternidade se com-
prometeu a ceder  veículo que bus-
cará um servidor do 2º Tabelionato 
de Registro Civil de Goiânia para, 
nas segundas, quartas e sextas-
-feiras, das 8h30 às 9h30, fazer os 
registros e emitir as certidões de 
nascimento, comunicando-se para 
tanto, com o tabelionato, via email.

Carlos Magno esclareceu que a 
ideia de as certidões serem emi-
tidas nas segundas, quartas e 
sextas-feiras partiu do diretor da 
Nascer Cidadão, considerando-se 
do fato de que as altas, na mater-
nidade, se dão 48 horas após o 
parto, o que garantirá a emissão 
do documento a todas as crianças, 
inclusive às nascidas nos sábados. 
Segundo Sebastião Fernandes Mo-
reira a média de nascimentos na 
Nascer Cidadão é de 180 por mês.

“É um número grande, isso signi-
fica que alcançaremos uma  notória 
parcela de recém-nascidos”, comen-
tou Carlos Magno, segundo quem a 
perspectiva é conseguir com que as 
outras três maternidades públicas de 
Goiânia se engajem no movimento, 
bem como os outros três cartórios de 
registro civil.  Como explica, os car-
torários e as maternidades terão de, 
harmonicamente, unir esforços para 
que todos contribuam de forma igua-
litária. A Corregedoria está desenvol-
vendo projeto nesse sentido.

“Queremos chegar a um ponto 
tal em que as quatro maternidades 
públicas de Goiânia estejam interli-
gadas com os quatro cartórios de re-
gistro civil. O cidadão chega e decide 
em qual cartório quer registrar seu 
filho. Alcançada essa meta, partire-
mos para estender o  sistema no in-
terior do Estado, e tentaremos sensi-
bilizar as maternidades particulares 
para também aderirem”, frisou.n

CGJGO coordena concerto entre maternidades  
e cartorários pelo fim do subregistro


