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Ofício Circular n° J^Ti /2013-SEC

,01Goiânia

Processo n° 4486480/2013

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás

de de 2013.

Assunto: Procedimento de transferência de pessoas condenadas à pena privativa de

liberdade em países estrangeiros

Senhor(a) Juiz(a).

Encaminho a Vossa Excelência cópias do despacho n° 2142/2013 e das peças

de fs 07/10, 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).

ofc093/RC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRAN
Corregedora-Geral dàUWiça

IRAPERILO

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GO - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tjqo.ius.br
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PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n° : 4486480/2013 - Brasília

Nome : Conselho Nacional de Justiça

Assunto : Faz Solicitação

DESPACHO N° J[\)\ Q^/2013

Cuida-se de solicitação encaminhada, via e-mail, a esta

Corregedoria pelo Juiz Auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça,

Dr.Luciano Losekann, visando à divulgação, entre os magistrados deste Estado, da

documentação advinda do Departamento de Estrangeiros, vinculado ao Ministério da

Justiça, a qual esclarece ao Poder Judiciário que, nos casos de transferência de

pessoas condenadas, sejam observados os Acordos Internacionais celebrados pelo

Brasil acerca da matéria, bem assim explicita que o Estado remetente, após a

transferência, mantém a competência exclusiva para revisão, modificação ou

revogação da condenação, bem como para a concessão de indulto, graça ou anistia

aos beneficiários dos referidos pactos.

Nessa guisa, acolho em termos o Parecer n° 166/2013 (f. 12),

subscrito pelo 1o Juiz Auxiliar desta Corregedoria, Dr. Wilton Müller Salomão, e

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

de Goiás, para ciência própria e transmissão aos demais magistrados, notadamente os

com atuação na esfera criminal e de execução penal, da mencionada documentação

de fs. 7/10 e deste despacho. Fica ressaltada a desnecessidade de envio de resposta

ao mencionado expediente para esta Corregedoria.

Após, à míngua de outras medidas no âmbito de atuação deste

órgão correicional, arquive-se.

ÀSecretaria Executiva. -^
Goiânia, -23 de maio de 20/13.

MLSS

Desembargadora NELMA\^RAN1£0 FERREIRA PERILO
Corregedorà-vBeral 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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Prezados Senhores.

Por ordem do Dr. Luciano Losekann. encaminho anexa documentação do Departamento de Estrangeiros, vinculado ao
Ministério da Justiça, para que seja repassado aos magistrados comatuação nas esferas criminal e de execução penal.

No documento, o Ministério da Justiça solicita atenção para que, nos casos de transferência de pessoas condenadas,
sejam observados os exatos termos da nonna que rege a matéria. O Estado remetente, após a transferência, mantém a
competência exclusiva para revisão, modificação ou revogação da condenação, bem como para a concessão de indulto,
graça ou anistia, conforme disposto nos Acordos que regulamentam a transferência.

Respeitosamente.

Aline Ribeiro de Mendonça
Conselho Nacional de Justiça
Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário
(61) 2326 4806
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE ESTRANGEIROS

DIVISÃO DE MEDIDAS COMPULSÓRIAS
Esplanada dos Ministérios, Bloco T - Anexo li. Sala 305 - CEP 70.064-900 - Brasília / DF.

Telefone (61)2025-3478; 2025-3304 - Fax (61) 2025-9072 - transferencia@mj.gov.br

Ofício n\, 42.5W -STPC/Dimec/Deest/SNJ/MJ

Brasília, </J de l/^ '
A Sua Excelência o Senhor

LUCIANO LOSEKANN

Juiz Auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça
Conselho Nacional de Justiça
Anexo I - Supremo Tribunal Federal. Praça dos Três Poderes, s/n.
Cep: 70175-901 -Brasília/DF

Assunto: Transferência de Pessoas Condenadas. Acordos Internacionais.

cie 2013.

Senhor Juiz,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito a gentileza de Vossa Excelência no
sentido de esclarecer ao Poder Judiciário que nos casos de transferência de pessoas
condenadas com base cm Acordos internacionais celebrados pelo Brasil acerca da matéria,
compete apenasao País que proferiu a sentença condenatória que concede indulto, graça ou
anistia aos beneficiários dos referidos pactos.

Respeitosamente,

Diretora Adjunta do Departamento de Estrangeiros
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE ESTRANGEIROS

DIVISÃO DE MEDIDAS COMPULSÓRIAS

Assunto: Transferência de Pessoas Condenadas. Concessão de anistia, graça e
indulto, revisão, modificação ou revogação da condenação por parte do Estado
Recebedor.

Senhor Chefe,

Cuidam-sc de transferências de brasileiros condenados à pena
privativa de liberdade em país estrangeiro, c que manifestaram expressamente o
desejo de cumprir o restante da reprimenda imposta por aquele Estado no Brasil,
com fulcro nos Tratados de Transferência de Pessoas Condenadas celebrados entre o
Brasil e outros países.

2- Informo que ditas transferências foram efetivadas e os nacionais
brasileiros recolhidos em estabelecimentos prisionais próximos da residência de seus
familiares, cm conformidade com as razões do próprio espírito humanitário do
instituto da transferência de presos, cujo fim primeiro é a reabilitação social do
condenado.

3. Ocorre que foram encaminhados expedientes a essa Diviscão
informando sobre a extinção da pena e concessão de indulto em favor de nacionais
brasileiros já transferidos, e cuja previsão para o término das penas ainda estariam
pendentes.

4. Esta Divisão ratifica o entendimento de que o Estado remetente após a
transferência, mantém a competência exclusiva para revisão, modificação ou
revogação da condenação, bem como para concessão de indulto, graça ou anistia,
conforme disposto nos Acordos eme regulamentam a transferência.

5. Esclareço que esse vem sendo o posicionamento brasileiro adotado cm
negociações internacionais sobre o instituto da transferência de pessoas condenadas,
constante em todos os Tratados da matéria, em respeito à soberania da decisão
judicial imposta pelo Estado remetente.

6. Desta forma, submeto o assunto à consideração de Vossa Senhoria,
sugerindo o envio de Ofício ao Conselho Nacional de Justiça, no sentido de

o



esclarecer ao Poder Judiciário, que nos casos de transferência de pessoas condenadas
sejam observados os exatos termos da referida norma que rege a matéria.

MJ/SNJ/DEEST/DMC, aos i H de abril de 2013.

Tatiana Erhardt dos Santos

Analista Técnico Administrativo

De acordo.

A consideração superior.

SNJ/DE/DMC, em 49 de abril de 2013.

CARLX^prUGENIO REZENDE E SILVA
Chefe, Substituto, da Divisão de Medidas Compulsórias

De acordo.

Prossiga-se na forma proposta.

SNJ/DE/GAB, em iS de abril de 2013.

IZAURA MAkíA SOARES
Diretora Adjunta do Departamento de Estrangeiros
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