
corregedoria poderjudiciário
geral da justiça ('orregedoría-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n° ^> /2013-SEC

Processou0 4595831/2013

Goiânia, £?S de o^^JG© de 2013.

Aos Magistrados do Estado de Goiásque atuam na área criminal

Assunto: Encaminha cópia do Oficio-Circular n" 124/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça

do Estado do Paraná que informa sobre a criação, naquele Estado, da Central de Vagas,

Órgão vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, que

ficará responsável pela captação e acomodação de presos nos Sistema Penitenciário do

Paraná

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 3352/2013 e do

Üjicio-Circular n" 124/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná, para

conhecimento próprio e fins de mister.

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

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

ofcii23S/RGG

Atenciosamente,

Descmbargadora NELM
Corrcjed

FERREIRA PERU.O

ral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar, Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiãnia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqscc(S;tiqo. ius.br
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. . PODER JUDICIÁRIO
COrregeOOna Corregedoria-Geral da Justiça
geral da jUStiça Assessoria Jurídica
do estado de goiás

Processo n°

Nome

Assunto

4595831/2013-Curitiba

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná

Faz Solicitação

DESPACHO N° 3352/2013

Cuida-se de expediente através do qual o Corregedor-Geral da

Justiça do Estado do Paraná, Desembargador Lauro Augusto Fabrício de Melo, informa a

este Órgão Censor que foi criado, naquele Estado, a Central de Vagas, Órgão vinculado à
Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, que ficará responsável pela

captação e acomodação de presos nos Sistema Penitenciário do Paraná.

Instado a se manifestar, o 1o Juiz Auxiliar, Dr. Wilton Müller

Salomão, opinou pela expedição de Oficio Circular a todos os magistrados do Estado de

Goiás que atuam na área criminal, para que tomem ciência do ofício de f. 05, arquivando-se

os presentes em seguida (fs. 08/09).

Com efeito, não há óbice ao atendimento da solicitação, razão

pela qual acolho o parecer retro, subscrito pelo 1o Juiz Auxiliar, Dr. Wilton Müller Salomão, e

determino a expedição de Ofício Circular a todos os magistrados do Estado de Goiás que

atuem na área criminal, fazendo-se acompanhar o expediente cópia do ofício de f. 05 e

deste despacho.

Após, arquivem-se.

A Secretaria Executiva.

LL

Goiânia, A-lo de agosto de 2013.

Desembargadora NELMA.BRANCO FERREIRA PERILO

Corregedora-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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Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná
Poder Judiciário

Curitiba, 05 de julho de 2013.
Ofício-Circular n° 124/2013

Assunto: Cumprimento de mandado de prisão expedido por
Estado do Paraná em outro Estado - diligências para transferência de preso -
Central de Vagas e CEPEM.

Excelentíssimo Senhor

Desembargador Corregedor-Geral da Justiça

Informo a Vossa Excelência que no Estado do Paraná foi criada a Central de
Vagas, órgão vinculado a Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos
Humanos, responsável pela implantação de presos no Sistema Penitenciário do
Paraná, conforme Resolução Conjunta n°003/2012.
Por essa razão, solicito que informe aosmagistrados desse Estado que, nos casos de
cumprimento de mandado de prisão criminal subscrito por magistrado do Estado
do Paraná, compete à Central de Vagas adotar as medidas necessárias para a
remoção do referido preso para uma unidade prisional do Estado do Paraná, com
o acompanhamento da Coordenadoria de Execução Penal e de Monitoramento
dasMedidas Cautelares Penais - CEPEM, órgão vinculado à Corregedoria-Geral da
Justiça do Estado do Paraná.

Para tanto, na hipótese de cumprimento de mandado prisional oriundo do Estado
do Paraná, solicita-se que o ato seja comunicado ao Juízo expedidor da ordem,
bem como à CEPEM", para intermediar a remoçãodo preso. " '

Atenciosamente,

~;^^jSiG\i%10J^xíc\0 DE MEL
Corregêpã^GerâTda Justiça

/
n A Coordenadoria de Execução Penal e de Monitoramento das Medidas
Cautelares Penais - CEPEM, órgão vinculado à Corregedoria-Geral da Justiça tem
como Coordenar-Geral o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Dr
Roberto Luiz Santos Negrão, é localizado na Rua Mauá n° 920, 1Io andar. Bairro Alto
da Gloria, Curitiba - Paraná, cep.80030-200. Telefone para contato: (41) 3017-2756


