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Corregedoria-Geral da Justiça
Secretaria Executiva

Ofício Circular n° %~b /2012-SEC

iânia, olS)Goiânia

Processo n° 3910563/2012

de de 2012.

Aos Magistrados Diretores de Foro das Comarcas de Águas Lindas de Goiás, Novo Gama,

Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Cristalina, Santo Antônio do Descoberto e Luziânia

Assunto: Comunica o teor do Provimento n"010/20J2 que acrescenta os artigos 218b, 218c e

218d à Consolidação dos Atos Normativos

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio, de seus pares e dos

titulares/respondentes dos serviços judiciais sob sua disciplina, cópias do Despacho n°

4004//2012 e do Provimento n° 010/2012 que regulamenta a transferência das presas

definitivas ou provisórias do regime fechado das comarcas acima relacionadas para a

Comarca de Luziânia.

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

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

ofcirlO.VRC

Atenciosamente,

DESa. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150.11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GO - Fax (62) 3216-2711 - Telejudiciário (62) 3213-1581
correqsec(ã)tiqo. ius.br
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Nome

Assunto

3910563/2011 -Goiânia

Agência Goiana do Sistema de Execução Penal

Solicita Providências

DESPACHO N° /2012

Acolho as deliberações da Comissão de Legislação e

Controle dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

(f. 80) e aprovo, por conseguinte, a minuta do provimento apresentada pela

Assessora de Orientação e Correição (fs. 71/73). Determino, pois, a publicação do

normativo no sítio eletrônico deste tribunal, sem prejuízo da expedição de ofício

circular aos diretores dos foros das comarcas de Águas Lindas de Goiás, Novo

Gama, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Cristalina, Santo Antônio do

Descoberto e Luziânia, para conhecimento próprio, de seus pares e das serventias

judiciais sob sua disciplina.

Ato contínuo, em resposta ao Ofício n° 2033/2011-

AGSEP, encaminhem-se ao Presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução

Penal, Dr. Edemundo Dias de Oliveira Filho, cópias do provimento e desta provisão.

Após, arquivem-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, -í ? de outubro de 2012.

DespCVM/WML

DESarBBATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

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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PROVIMENTO N° /2012

Acrescenta à Consolidação dos Atos

Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça

os artigos 218b, 218c e 218d, que

regulamentam a transferência das presas

definitivas ou provisórias do regime fechado

das Comarcas de Águas Lindas de Goiás,

Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Cidade

Ocidental, Cristalina e Santo Antônio do

Descoberto para a Comarca de Luziânia.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o teor da Portaria n° 180, de 1o de março de

2012, da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás, que

instituiu a Unidade Prisional Regional Feminina da Comarca de Luziânia;

CONSIDERANDO a Resolução n° 113, de 20 de abril de 2010, do

Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o procedimento relativo à execução de

pena privativa de liberdade e de medida de segurança;

CONSIDERANDO os julgamentos consolidados no Supremo

Rua 10, n°150, 11° andar. St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2tfmr^Fax (62) 3216-2677
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Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, firmando que a competência da vara

de execução penal para fiscalizar a terapêutica penal é do lugar onde o reeducando se

encontra preso;

CONSIDERANDO o que foi decidido nos autos n° 3910563/2011.

RESOLVE:

Acrescentar os artigos 218b, 218c e 218d à Consolidação dos Atos

Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça, com as seguintes redações:

Art. 218b - O recolhimento das presas provisórias e definitivas ao

regime fechado das Comarcas de Águas Lindas de Goiás, Novo Gama, Valparaíso de

Goiás, Cidade Ocidental, Cristalina e Santo Antônio do Descoberto dar-se-á na

Unidade Prisional Regional Feminina da Comarca de Luziânia.

Art. 218c - Quando o recolhimento decorrer de sentença

condenatória impositiva de pena privativa de liberdade no regime FECHADO, oriunda

das varas criminais das comarcas citadas no artigo anterior, o juiz sentenciante, nos

termos do artigo 106 da Lei de Execução Penal e Resolução n° 113/2011 do CNJ,

encaminhará a Guia de Recolhimento/Execução ao juízo da 1a Vara da Comarca de

luziânia, excetuada a hipótese de agravo interposto e em processamento, caso em que

a remessa dar-se-á após eventual juízo de retratação.

Art. 218d - Após as reeducandas serem beneficiadas com

progressão de regime para o semiaberto, aberto, livramento condicional, pena restritiva

de direitos ou por qualquer outra forma não estiverem sob as condições do regime

fechado, os autos de execução penal serão devolvidos à comarca de origem, ou se\a..
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ao juízo prolator da sentença.

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação no

Diário da Justiça Eletrônico.

Goiânia, í* de i(LXLJUvo de 2012.

DES*. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10, n'°150, 11t: andar, St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62} 3216-2677
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PROVIMENTO noOUO /2012

Acrescenta à Consolidação dos Atos

Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça

os artigos 218b, 218c e 218d, que

regulamentam a transferência das presas

definitivas ou provisórias do regime fechado

das Comarcas de Águas Lindas de Goiás,

Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Cidade

Ocidental, Cristalina e Santo Antônio do

Descoberto para a Comarca de Luziânia.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o teor da Portaria n° 180, de 1o de março de

2012, da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás, que

instituiu a Unidade Prisional Regional Feminina da Comarca de Luziânia;

CONSIDERANDO a Resolução n° 113, de 20 de abril de 2010, do

Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o procedimento relativo à execução de

pena privativa de liberdade e de medida de segurança;

CONSIDERANDO os julgamentos consolidados no Supremo

Rua 10, nc150, 11° andar. St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216- ax (62)3216-2677
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Tribunal Federal e no SuperiorTribunal de Justiça, firmando que a competência da vara

de execução penal para fiscalizar a terapêutica penal é do lugar onde o reeducando se

encontra preso;

CONSIDERANDO o que foi decidido nos autos n° 3910563/2011.

RESOLVE:

Acrescentar os artigos 218b, 218c e 218d à Consolidação dos Atos

Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça, com as seguintes redações:

Art. 218b - O recolhimento das presas provisórias e definitivas ao

regime fechado das Comarcas de Águas Lindas de Goiás, Novo Gama, Valparaíso de

Goiás, Cidade Ocidental, Cristalina e Santo Antônio do Descoberto dar-se-á na

Unidade Prisional Regional Feminina da Comarca de Luziânia.

Art. 218c - Quando o recolhimento decorrer de sentença

condenatória impositiva de pena privativa de liberdade no regime FECHADO, oriunda

das varas criminais das comarcas citadas no artigo anterior, o juiz sentenciante, nos

termos do artigo 106 da Lei de Execução Penal e Resolução n° 113/2011 do CNJ,

encaminhará a Guia de Recolhimento/Execução ao juízo da 1a Vara da Comarca de

luziânia, excetuada a hipótese de agravo interposto e em processamento, caso em que

a remessa dar-se-á após eventual juízo de retratação.

Art. 218d - Após as reeducandas serem beneficiadas com

progressão de regime para o semiaberto, aberto, livramento condicional, pena restritiva

de direitos ou por qualquer outra forma não estiverem sob as condições do regime

fechado, os autos de execução penal serão devolvidos â comarca de origem, ou seja,
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ao juízo prolator da sentença.

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação no

Diário da Justiça Eletrônico.

Goiânia, <? de ((LcCLtX^o de 2012.

DESTBE TRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n3150, 11"andar. St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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