
corregedoria poder judiciário
geral da jUStiça Corregeihria-Gerai da Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

n»jAOfício Circular n° J J /2013-SEC

Expediente n° 4524926/2013

Goiânia,C$fde ^m£de2013.

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Comunicação sobre a forma de remoção de presos no Estado, cuja requisição de

recambiamento deve ser endereçada ao Presidente da Agência Goiana do Sistema de

Execução Penal - AGSEP

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do despacho n° 2422/2013, do Ofício

187/13-SPJ da Superintendência da Polícia Judiciária do Estado de Goiás e da Resolução n°

050/2008 do Conselho Superior da Polícia Civil, para conhecimento próprio e transmissão

aos demais magistrados.

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

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

ofcl05/RC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA^M^^CCKfERREIRA PERILO
Corregedora\G£ral da Justiça

Rua 10. n° 150.11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (621 3216-2711 - Teleiudiciârio (62) 3213-1581
correqsec@tiqqjus.br
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Técnica

Expediente n°: 4524926/2013

Nome : Gerência de Planejamento Operacional da Polícia Civil do Estado de

Goiás

Assunto : Solicitação

DESPACHO N° &âl /2013

Cuida-se do Ofício n° 187/13 - SPJ, por meio do qual o

Superintendente da Polícia Judiciária do Estado de Goiás, Dr. Deusny Aparecido da

Silva Filho, envia cópia da Resolução n° 50/2008 do Conselho Superior da Polícia Civil

e solicita a comunicação deste Órgão aos magistrados respectivos sobre a forma de

remoção de presos no Estado, cuja requisição de recambiamento deverá ser

endereçada ao Presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal -

AGSER

Desse modo, evidenciada a relevância da matéria em questão,

determino a expedição de ofício circular a todos os Diretores de Foro do Estado de

Goiás para ciência própria e transmissão demais magistrados, notadamente aos Juizes

de Direito com atuação no âmbito criminal. Referida comunicação deverá se fazer

acompanhar de cópias das peças de fs. 3, 5 e deste ato.

Cientifique-se o Dr. Deusny Aparecido da Silva Filho,

inteirando-a das providências assumidas por esta Corregedoria-Geral em atenção ao

pleito apresentado, encaminhando-lhe reprodução deste Despacho.

Ultimadas as medidas alinhadas, arquive-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, 13de junho de 2;Ó13.

EMFT

Desembargadora NEL
Correge

FERREIRA PERILO

Geral da Justiça





Estado de Goiás
Secretaria de Segurança Pública

Polícia Civil
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

&

Of. aa>/13-SPJ

Goiânia-GO, 29 de maio de 2.013.

A

Descmbargadora Dra. Nelma Branco Ferreira Perilo

Corrcgedora Geral do Tribunal de Justiça de Goiás

Nesta.

MM Descmbargadora Corrcgedora,

Em virtude da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal ser a responsável por
executar as diretrizes da política prisional cdas medidas de segurança do Estado de Goiás, emanadas
da Secretaria da Segurança Pública eJustiça, solicitamos àVossa Excelência que orien'te os demais
juizes do Estado, através de oficio circular, para requisitar todo e qualquer recambiamento ao
presidente da AGSEP.

A Polícia Civil do Estado de Goiás através da Superintendência da Polícia Judiciária,
esclarece que não possui servidores, bem como orçamento para fazer os recambiamento* requisitados
por alguns juizes, conforme documentação anexa.

Atenciosamente

Deusny Arofrecido da Silva Filho
StiperintenMnte da Polícia Judiciária

Av. Anhanguera, vJb(A, S. Acroviário 74.535 010 -rGoiânia -GO Fone: (62) 3201^505
www.policiacivil.go.gov.br -Polícia Civil: 200 anos aserviço da sociedade



Estado de Goiás
Secretaria da Segurança Pública

Polícia Civil
Conselho Superior da Polícia Civil

RESOLUÇÃO N.°0 5-O /2008

Em decorrência da deliberação do Conselho
Superior daPolícia Civil, ocorrida na 714a Seção, realizada no dia 09 de junho
de 2008, com fundamento no inciso I do artigo Io de seu Regimento Interno,
aprovado pelo Decreto Estadual n° 6,077, de 25 dejaneiro de 2005, decidiu," à
unanimidade de seus membros, e considerando as tratativas acerca do sistema
prisional com o Sr, Secretário da Segurança Pública, transferir toda e qualquer
atribuição e responsabilidade que envolva a remoção de presos à Secretaria da
Segurança Pública, que comporta em sua estrutura organizacional unidade
administrativa para estabelecer e executar o sistema prisional do Estado de
Goiás.

Art. 2o. Revoga-se a Resolução n°. 003/2007 do
CSPC

Art. 3o. Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação no Boletim Interno da Polícia Civil do Estado de Goiás.

CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA
CIVIL, em Goiânia-GO., aos 09 dias do mês dejunho de 2008.

/
/

Av. Anhanguera, n°7364, Setor Aerovíário, Cep. 74 535 010, fone: (62) 320Í<*1>02,
Goiânía-GO.

www.polidacivil.go.gov.br


