
Ata da 11ª Reunião de 2013  
 

Centro de Estudos e Debates do Tribunal de Justiça do Estado do R.J 
 

 

Aos 18 de novembro de 2013, às 11h00, os Juízes do Grupo de 
Trabalho das Varas Criminais - GTCRIM, Drª Alessandra de 
Araújo Bilac Moreira Pinto, Drª Daniela Alvarez Prado, Drª 
Maria Tereza Donatti e Dr. Guilherme Schilling Polo Duarte, 
reuniram-se na sala de reuniões do CEDES. Deliberou-se:  

1 – Realização da atualização do glossário relativo às varas 
criminais até a próxima reunião – entrar em contato com a 
Carla do Deige;  

2 – Viabilizar a forma de ser feita a capacitação dos chefes de 
serventia através de uma palestra a ser proferida pela Carla do 
Deige, marcação de data e horário;  

3 – Criação de parâmetros para um banco de informações com 
os dados qualificativos do réu, resultado do processo, endereço 
fornecido. Evitar que alvarás de soltura fiquem prejudicados 
indevidamente. Comunicação automática da prisão de réus com 
processos suspensos pelo artigo 366 do CPP (informática); 

 4 – Análise das plantas relativas às obras a serem realizadas 
nos andares das varas criminais a fim de viabilizar a criação de 
sala de testemunhas;  

5 – Sugerir a COSEG um maior controle do acesso de pessoas 
aos corredores externos das Varas Criminais com a realização 
de uma possível triagem pela recepcionista. Controle rigoroso 
nos corredores internos, devendo a porta de acesso pelos 
elevadores permanecer trancada a fim de limitar o acesso 
através do policial de cada corredor. Proibir a circulação de 
ambulantes nos corredores internos;  

6 – Expedição de ofício ao Hospital Heitor Carrilho agendando 
uma visita para o dia 04 de dezembro de 2013 às 9h30min para 
tratarmos principalmente das questões da demora na 
elaboração de laudos. Os integrantes do grupo sairão do 
Tribunal às 9:00h;  

7 – Deliberar acerca da possibilidade do deslocamento de um 
dos peritos das Varas de Órfãos na Capital e das Varas de 
Família no interior para realização de laudos prévios em 
audiência (sanidade mental e dependência toxicológica);  

 



8 – Deliberar com as psicólogas do Nudeca acerca da melhor 
forma de elaboração de laudos referentes a crianças vítimas de 
abuso sexual. Sugestão de acompanhamento psicológico para 
as vítimas. Melhor perfil para tratar do tema em questão;  

9 – Expedição de ofício à Polícia Civil para agendamento de 
visita à cidade da polícia, se possível no dia 13 de dezembro às 
11:00h. Facilitar a interlocução entre as instituições. Sugestões 
sobre as perícias realizadas no ICCE. 

Nada mais havendo, foi lavrada esta ata. 
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