
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO
GABINETE

PORTARIA Nº 42/2020

DIRETOR do DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
–  DEPEN,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  com  supedâneo  no  Decreto  n.º
10.902/2014 e Resoluções n.º 49/2019-SESP e 148/2019-SESP, e

CONSIDERANDO as dificuldades  que os estabelecimentos  penais vem encontrando
para restituir os mandados recebidos por email no prazo exigido pelo Poder Judiciário;

CONSIDERANDO  que  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Paraná  forneceu
equipamentos de proteção individual a todos os Oficiais de Justiça;

RESOLVE

Art.  1º.  Autorizar  que  os  Oficiais  de Justiça,  quando a urgência  do ato ou o prazo
estabelecido impedir que se aguarde o retorno dos encaminhamentos via email, sejam
recebidos diretamente nos estabelecimentos penais sob administração plena do DEPEN.

Art.  2º.  Os Oficiais  de Justiça deverão  ser  recepcionados  por servidor vinculado ao
plantão.

Art.  3º.  Recebidos  os  mandados  estes  deverão  ser  cumpridos  com  prioridade,
devolvendo-se, preferencialmente no ato, ao meirinho.

Parágrafo  único.  Os  Oficiais  de  Justiça  deverão  aguardar  em ambiente  adequado  à
função que exercem, sendo informados do tempo que será necessário para realização do
ato.

Art. 4º. Nas Cadeias Públicas sob gestão compartilhada é vedado o servidor temporário
realizar qualquer ato de intimação de presos.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 21 de Maio de 2020.

Francisco Caricati
Diretor do DEPEN

Endereço: Rua Maria Petroski, 3312 - Bairro Bacacheri - Curitiba - PR - Cep 82600-730
Tel 41 3294-2950

2
2

Assinado digitalmente por: Francisco Alberto Caricati em 22/05/2020 14:22. Inserido ao protocolo 16.607.794-0 por: Morgana Jaquis de Oliveira em: 21/05/2020 18:07.
Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 92cb9708807f039db3e9d8d5216c2f.



2a
2

Documento: PORTARIA42.pdf.

Assinado digitalmente por: Francisco Alberto Caricati em 22/05/2020 14:22.

Inserido ao protocolo 16.607.794-0 por: Morgana Jaquis de Oliveira em: 21/05/2020 18:07.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código:
92cb9708807f039db3e9d8d5216c2f.


