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PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guarapuava
Vara de Execuções Penais e Corregedoria

Esladn cIn Paraná

dosP,'csídios

PO RT AR] A N" 02/2018

o

Doutor MARCELO

FELIPE

PULNER

PlETROSKI,

Direito da Vara de Execuções Penais e Corregedoria
daCóítlarea

de Guarapuava.

Juiz de

dos Presídios

Estado do Paronú, no uso de suas

atribuições legais,

CONSIDERANDO

o disposto

no item 1.3.11•

Normas Judicial da Corregedoria-Geral

da Justiça:

RU::SOLVE
MI. ,".

E,,,b,I,,,, v,m, ,,,I;,,,,,,

Vara de Execu'",'ões Penais
Guarapuava:

"/

e Corregedoria

"

d,

di

Código

de

I

I

INspiÃO ANUAL'"

dos Presídi(~

da Comarca

de

-'
proce d'Imento e,1elrolllco,

no

-

Dia 15/02/2018, das 12h/ às jJ9h.

~-----------------"~-------.
A, rI. 2" ., D'Istn.b ua-se o respectivo

J

"/')roce( I'unel/to A,( I11I/lIlstratlVO'
.I.
.., d'a arca vlrua
.t I
•J
Vara de ExeclIçi'Jes Penais e Corregedoria dos (Yresídios de GlIarapll(J\'a -

. .
'- . , '. na competencla
1)['0')001

Procedimento

Administrativo,

com a classe lnspegâo (1304 l. assunto inspeçâo

eJn Vara .Judicial (50015),instrnída
o

com esta portaria. Na aba injórtnações

I 13.'1 _
j\II/.'in~pe~'il.lI1:lrli. 111]primL'irn l,illl{'sll"C' de ('.,da ano. IlU aind,l QII:'lll\I() reputar n<:l'l~ss;'lri(l ou (;()IlV\~nicnk. as SL~r"eJlli;,s ljue lhe (
fOrl'111 sllbnrdinadas,
inslnlilldn
ns r.::specliv(ls :lIIXili;lI"C:- s()hre Sl:ll~ dCVl'rl'~" (lispl'11S:lI1do.llles c\ogi()s ou élr\l1lallLio as prnvidi::lwins
lq::lis e
l''':lwl:JIlll'I1!ar..:s, C()llrOrlnC u Si(U;lÇ:h1.
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PODER JUDICIÁRIO
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Comarca de Guarapuava

'

,

I

Estado do Paraná

Vara de Exee~ções Penais e Corregedoria

adicionais. iniciada

a inspeçilo.

serão ativados

dos Presidios

os questionários

em gtllas

específicas.
3°, Nilo haverá suspensão do expediente externo
,
demais serviços jurisdicionais (incluindo eventuais audiências).
Al't,
,

ou dos

":j:.

•

•

j

,f

1

•.•

-

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do
,
Brasil, Subseção Local. Afixe-sé uma cópia no átrio do Fórum, onde dc\ie
permanecer até o término da inspeção.
I

Publique-se. CUll1pra~se.
I
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-~~~- ., PULNERPIETROSKI
J i.líz de Direito

