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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Diretoria de Operações

Goiânia, 29 de agosto de 2013.

Aos Senhores Juizes de Direito Diretores de Foro e os Competentes em Execução

Penal das Comarcas: GOIÂNIA, ANÁPOLIS, APARECIDA DE GOIÂNIA, TRINDADE,

SENADOR CANEDO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, CIDADE OCIDENTAL,

CRISTALINA, FORMOSA, LUZIÂNIA, NOVO GAMA, PLANALTINA, VALPARAÍSO

DE GOIÁS, RIO VERDE, JATAÍ, MINEIROS, CATALÃO, GOIANÉSIA, ALVORADA

DO NORTE e POSSE.

Assunto: Mutirão Carcerário 2013

Senhor (a) Juiz (a),

Esta Corregedoria-Geral da Justiça, em mais um dos projetos a seu

encargo, realizará o 3o Mutirão Carcerário do Estado de Goiás, no período de 09 de

setembro a 11 de outubro de 2013, sob as orientações do Conselho Nacional de

Justiça, em conjunto com a Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado, tendo

como coordenador o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Wilton Müller

Salomão, com o objetivo de revisar feitos em que haja presos provisórios e definitivos e

inspecionar os estabelecimentos prisionais do Estado.

Neste ano, a CGJGO formou duas equipes que atuarão em regime

de mutirão em 20 comarcas do Estado deslocando-se conforme cronograma,

compreendendo, em sua grande maioria, a região metropolitana de Goiânia, o entorno

do Distrito Federal, e também algumas comarcas das regiões norte, sul e sudoeste,

conforme cronograma anexo. Nas demais comarcas, a revisão de processos e

inspeções ficarão a cargo dos próprios juizes das varas com competência^ criminal e de

execução penal. \\
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Durante o Mutirão, espera-se a análise de todos os processos em

que figurem réus presos, sejam eles provisórios (incluindo aqueles em que haja

sentença, mas sem trânsito em julgado), ou definitivos, da forma seguinte:

I - quanto aos presos provisórios, os juizes, durante o período

em que a equipe do Mutirão estiver na Comarca, devem reexaminar os devidos

feitos e proferir decisão acerca da manutenção, ou não, da segregação cautelar.

Decisão essa que, a par da fundamentação devida, ao ser lançada nos autos,

deve conter também a data da prisão e a imputacão atribuída ao acusado,

cuidando para sua imediata publicação, registro e cumprimento. Em

prosseguimento, os juizes deverão preencher o relatório, conforme modelo

anexo, e encaminhá-lo ao Coordenador da Região para consolidação dos atos

realizados.

II - no que se refere aos presos definitivos em regime fechado,

semiaberto e aberto, devem os juizes proferir a decisão, deferindo ou não eventuais

benefícios, nos processos cujos autos foram previamente separados com os

respectivos atestados de conduta carcerária e cálculos das penas atualizados.

III - quanto aos presídios, os magistrados deverão proceder às

inspeções de acordo com o modelo do relatório anexo, encaminhado pelo DMF-CNJ e

remetê-los por e-mail para mutiraocarcerario(a)tiqo.ius.br , para posterior consolidação

por esta corregedoria.

IV - o relatório final do trabalho realizado pelo mutirão na Comarca

deverá ser consolidado pelo Secretário designado, no modelo anexo, também

fornecido pelo DMF- CNJ, e disponibilizado no Sistema Controle desta Corregedoria.

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA\È
Corregedora-Ger.

FERREIRA PERILO

ustiça
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PODER JUDICIÁRIO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAS

CRONOGRAMA DE ATUAÇÃO - MUTIRÃO CARCERÁRIO 2013

REGIÃO COMARCA INÍCIO TÉRMINO EQUIPE

METROPOLITANA DE GOIÂNIA GOIÂNIA 9/9/2013 1 Juiz Coordenador; 3 Juizes;

3 Promotores; Advogados;

Defensores Públicos;

3 Assistentes; 3 Escreventes e

1 Secretário

ANÁPOLIS

AP. DE GOIÂNIA

TRINDADE

SENADOR CANEDO 11/10/2013

SUDOESTE RIO VERDE 9/9/2013 1 Juiz coordenador; 3 Juizes;

3 Promotores; Advogados;

Defensores Públicos;

3 Assistentes; 3 Escreventes e

1 Secretário

JATAÍ

MINEIROS 20/9/2013

ENTORNO DO DF ÁGUAS LINDAS 23/9/2013

1 Juiz Coordenador; 3 Juizes;

3 Promotores; Advogados;

Defensores Públicos;

3 Assistentes; 3 Escreventes e

1 Secretário

CIDADE OCIDENTAL

CRISTALINA

FORMOSA

LUZIÂNIA

NOVO GAMA

PLANALTINA

VALPARAÍSO DE GOIÁS 11/10/2013

OUTRAS CATALÃO 23/9/2013 1 Juiz Coordenador; 3 Juizes;

3 Promotores; Advogados;

Defensores Públicos;

3 Assistentes; 3 Escreventes e

1 Secretário

GOIANÉSIA

ALVORADA DO NORTE

POSSE 11/10/2013

OBSERVAÇÕES: SERÃO FORMADAS DUAS EQUIPES QUE SE REVEZARÃO ENTRE AS QUATRO REGIÕES DEFINIDAS.



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
Mutirão Carcerário - Relatório Consolidado
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CONSOLIDADO

Total de Condenados:

Beneficio concedidos

Decisão

EXTINÇÃO DA PENA - COM
SOLTURA

EXTINÇÃO DA PENA - SEM
SOLTURA

LIVRAMENTO CONDICIONAL

REGIME ABERTO

REGIME SEMI-ABERTO

TRABALHO EXTERNO

INDULTO

REMICAO DE PENA

COMUTAÇÃO DE PENA

SOMA OU UNIFICAÇÃO DE PENAS

ABOLITIO CRIMINIS

TRANSFERENCIA DE UNIDADE

PRISÃO DOMICILIAR

SAÍDA TEMPORÁRIA

CONVERSÃO DE PPL EM PRD

DETRACAO DA PENA

SUBTOTAL

Total de Diligências:

Total de Provisórios:

Total
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Benefício concedidos

Decisão Total

CONDENADOS

Sem Benefícios

Decisão

BENEFICIO INDEFERIDO

PENA EM CUMPRIMENTO
REGULAR

REGRESSÃO DE REGIME

PRESO NAO ENCONTRADO OU
FORAGIDO

SUBTOTAL

Provisórios

Total
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Sem Benefícios

Decisão Total



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
Mutirão Carcerário - Relatório Consolidado

EXPEDIDA GUIA DE EXECUÇÃO
PROVISÓRIA MANTIDA A PRISÃO

RELAXAMENTO DO FLAGRANTE

LIBERDADE PROVISÓRIA/
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA SUBTOTAL

SUBTOTAL

...'

Total de Diligências:



CNJ
CONSELHO

NACIONAL

DE JUSTIÇA

FORMULÁRIO DE INSPEÇÃO

Estabelecimento Prisional

Nome: Complexo Penitenciário

Endereço:

Fone:

E-mail:

Vagas: 800

Lotação atual: 1.863

Responsável pelo Estabelecimento:

Formação Acadêmica do Responsável: Direito

Data da Inspeção

27/03/2012

Participantes da Inspeção

Juiz de Direito XXXX, acompanhado do diretor da Unidade e do representante da
OAB/XX, Dr. XXXX e da Defensoria Publica, Dr. XXXX.

Estabelecimento

Presos C<

Observaçc

Instância.

Dndenados (X) Sim ( ) Não Quantidade:

io: Enquanto não tem guia de recolhimento - mesmos condenados em 1a

Presos Provisórios (X) Sim ( ) Não Quantidade:

Observação: Todos são provisórios até a chegada da guia de recolhimento.



Medidas de Segurança ( ) Sim (X) Não Quantidade:

Presos ( ) sexo feminino (X) sexo masculino

Quantidade: Quantidade: 1.863

Presos em tratamento de saúde (X) Sim ( ) Não

Quantidade de presos em tratamento: 14 com TB ; 04 com HIV; 7 com acompanhamento
psiquiátrico; 02 com hanseníase e 05 com diabetes.

Quantidade

Vagas para Presos em Medida Disciplinar: PRD 10 dias

Presos em Medida Disciplinar:

Vagas para Presos em Celas de Proteção: 135 - em 5 pavilhões - (seguro)

Presos em Celas de Proteção:

Vagas para Presos em Cumprimento de RDD: 0

Presos em Cumprimento de RDD: 0

Vagas para Trabalho:

Presos Trabalhando:

Vagas para Estudo na Unidade: 45

Presos estudando na unidade:

Vagas para Presas Gestantes: 0

Presos em razão de prisão civil decretada: 0

Fugas no último ano (novembro de 2010 a novembro 2011): 11 (dezembro)

Quantidade de rebeliões: 11 (novembro)

Quantidade de celas: individuais / coletivas: (média 14 a 16 por celaO capacidade
máxima -8)

Quantidade de presos na unidade:

Capacidade projetada:

Número de celas existentes: 180



Ultima inspeção judicial realizada na unidade, segundo livro de inspeções:

Ultima inspeção realizada pelo MP na unidade, segundo livro de inspeções:

Área destinada para visita familiar

(X) Sim ( ) Não

E assegurado o direito de visita

(X) Sim ( ) Não

Áreas de banho de sol

(X)Sim( )Não

Horas por dia: 3 horas por dia.

Observação/local: Há em cada ala uma quadra onde se realizam os banhos de sol.

Biblioteca

( ) Sim (X) Não

Enfermaria

(X) Sim ( ) Não

Número de presos na enfermaria: atendimentos são feitos segundo agenda diária, por
nível de gravidade.

Espaço para prática esportiva

(X)Sim( )Não

Observação/local: Há realização de torneios



Gabinetes odontolóqicos

(X) Sim ( ) Não

Observação: Atendimentos realizados 3 vezes por semana (2a, 4a e 5a).

Local apropriado para cultos

(X) Sim ( ) Não

Observação: Local próprio

Local de visitação íntima

(X) Sim ( ) Não

Observação: As visitas ocorrem dentro das celas (há controle por cadastro pelo rol de
visitas dos sentenciados).

E assegurado o direito de visitas íntimas?

(X) Sim ( ) Não

Sala de entrevista com advogado

(X) Sim ( ) Não

Observação/local:

Estão sendo atendidas as distinções guanto à idade

( )Sim (X)Não

Estão sendo atendidas as distinções guanto ao sexo

(X) Sim ( ) Não



O estabelecimento penal possui unidade matemo-infantil

( ) Sim (X) Não ( ) Prejudicado

Quantidade de crianças:

Preso provisório fica separado do condenado

( X ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado.

O preso primário fica separado do reincidente

( ) Sim (X) Não ( ) Em parte

Observação, se em parte:

Há celas escuras?

(X) Sim ( ) Não ( ) Em parte

Observação: A maior parte das celas visitadas.

Há sanções coletivas?

( )Sim (X)Não

Há prestação de Assistência Material?

(X) Sim ( ) Não ( ) Em parte

No que consiste a assistência material? Fornecimento de colchão, camisa e materiais
higiênicos de uso pessoal, aos internos que não tem visita familiar.

Há local para realização de atividades laborativas?

( ) Sim ( x ) Não ( ) Em parte

Se sim, quais atividades são exercidas e demais observações?

Há prestação de Assistência: Saúde?



( ) Sim (x) Não ( ) Em parte

Se sim, no que consiste a prestação à saúde?

Há prestação de Assistência: Jurídica?

(X) Sim ( ) Não ( ) Em parte

Se sim

Estado.

ou em parte, como é feita? Atendimento realizado pela Defensoria Pública do

Se sim ou em

internos.

parte,

Há prestação de Assistência: Educacional?

(X)Sim ( )Não( ) Em parte

no que consiste a assistência educacional? Alfabetização dos

Há prestação de Assistência: Social?

(X) Sim ( ) Não ( ) Em parte

Se sim ou em parte, no que consiste a assistência social? Parecer em exames
criminológicos, atendimento aos internos e aos familiares, viabilização de documento para
benefício da Previdência Social, etc; realizados por 4 (quatro) assistentes sociais.

Há prestação de Assistência: Religiosa?

(X) Sim ( ) Não ( ) Em parte

Se sim ou em parte, no que consiste a assistência religiosa? Consistem na
ministração de palavra, louvores, batismo e demais atos.

Encontradas armas de fogo ou instrumentos capazes de ofender a integridade

física?

( ) Sim (X) Não

Espécie/quantidade/período:



Aparelhos de comunicação e/ou acessórios apreendidos

(X) Sim ( ) Não

Quantidade/período: na data anterior aprendeu-se aparelho celular e bateria
abandonado na cela

Quantidade/período e causa:

Quantidade/período:

Mortes naturais

( ) Sim (X ) Não

Mortes por homicídio

(X) Sim 0 Não

Mortes por suicídio

(X) Sim ( ) Não

Quantidade/período: 4 mortes no ano de 2011. Comunicação ao DHPP que assumiu as
investigações dos fatos criminosos com instauração de Inquérito Policial, em andamento.

Situação do Estabelecimento Penal

O Complexo Penitenciário XXXX situa-se em XXXX e destina-se exclusivamente a abrigar
presos provisórios vindos XXXX, as 2as feiras e da unidade prisional XXX em XXXX, nas
4as.

Isso porque o IML só funciona nesses dois dias da semana, e sendo assim podem ser
feitos exames de corpo de delito.

Aliás, os detentos ficam inicialmente em distritos policiais; depois, são removidos para
essas 2 unidades prisionais para cadastramento.

Foi constatado que a unidade abriga em condições precárias quase 2.000 homens,
havendo superlotação em cerca de 3 vezes a capacidade máxima de ocupação.

Odiretor informou que muitos sentenciados ao regime semiaberto aguardam a expedição



das guias de recolhimento provisória e definitiva. Entregou lista de 458 nomes de presos
de diversos regimes, nessas situações.

O Advogado representante da OAB, Dr. XXXX, disse que cerca de 300 presos estão em
distritos policiais no Estado; disse haver muitos presos cujos processos estão com
recurso exclusivo da Defesa, e trânsito em julgado para o Ministério Público. E nesses
casos a GR provisória não é expedida salvo se houver pedido explicito da Defesa.
Quando há recurso do MP não se expede GR.

Disse ainda que os autos do processo sobem para o Tribunal de Justiça e não estão
fisicamente disponíveis para expedir-se a Guia de Recolhimento provisória.

A unidade também mantém muitos presos de outros Estados, que aguardam
recambiamento.

Onúmero de execuções é maior do que odeclarado, pois não levam em consideração os
presos já condenados e sua GR.

A direção da unidade informou que o portal criminal não é atualizado com os mandados
de prisão, e, para cumprimento de alvará de soltura e verificação de impedimentos é
necessário que se faça uma outra pesquisa pelo site do TJ e no prontuário dos internos, o
que atrasa o cumprimento da ordem, mormente diante do curto expediente forense, das
07as13h.

A triagem dos detentos na inclusão para remoção para as alas ou outras unidades
acontece no prazo de 01 semana a 10 dias.

O atendimento judiciário é realizado semanalmente pela Defensoria Pública do Estado.

A assistência a saúde consiste em 01 técnico de enfermagem por turno, 1 odontólogo,
sendo que na unidade não há médico, tampouco enfermeiros. Quando precisam de
atendimento medico, os detentos são levados a hospitais e postos de saúde públicos.

Não tem CTC para progressão e demais benefícios ou exame criminológico.

Preparo de expedientes prisionais para benefícios também não são feitos porque as
condenações existem, mas, não a guia GR.

A direção informou que o Procedimento Disciplinar só é informado ao juiz quando das
visitas mensais e, não após a ocorrência da falta grave e instauração do PD. O preso vai
para a cela castigo pelo prazo de 10 dias, e o juiz não é informado da falta para
apreciação da medida cautelar respectiva ou controlar o prazo de duração do PD.

A água é racionada, sendo liberada somente três vezes ao dia, durante 20 a 30 minutos.

A capacidade de leitos é insuficiente. Faltam colchões, material de higiene e limpeza para
todos os presos e distribuição regular; somente para aqueles que não tem visitas e que
sem regularidade são fornecidos. O mesmo ocorre com remédios. I



O gabinete odontológico ficou com atividades suspensas na maior parte do tempo de seu
funcionamento: 07/02/2012, 15/02/2012, 14/03/2012, 15/03/2012, 20/03/2012, 22/03/2012
e 27/03/2012 p. ex. Segundo livro de registro, por falta de materiais, matéria prima,
condições de higiene e limpeza etc.

O gabinete estava sem material, dentre os quais os essenciais para o seu funcionamento
como gases, luvas, anestésicos, além da falta de condições de higiene e conservação.

O mesmo ocorre com a enfermaria cujo atendimento material é insuficiente. Há muito
pouca quantidade e variedade de remédios. Na enfermaria abrigam-se presos que ou tem
privilégios que não se sabe por ordem de quem e quais são; ou que não podem adentrar
o convívio geral. Foi visto um detento que aparentava ostentar algum grau de
incapacidade mental.

O Complexo penitenciário tem pavilhões com celas coletivas. As celas tem capacidade
para 08 detentos, mas abrigam15 homens. Não há espaço mínimo. Os presos ficam 22
horas por dia trancados nas celas e nos corredores das alas, sem iluminação sequer
artificial suficiente, condições de habitabilidade ultra precárias, falta absoluta de higiene,
sem aeração suficiente; os ambientes são por demais quentes.

O banho de sol ocorre três horas por dia, na quadra de esportes que existente em cada
ala.

As visitas de familiares e amigos ocorre em revezamento. As visitas íntimas ocorrem
dentro das próprias celas.

Há fiação exposta e gambiarras nos pavilhões e celas; há risco serio de incêndio, não
foram vistos hidrantes ou extintores; há galerias com tubulação de esgoto aberta,
exalando odores insuportáveis, rede de canalização de água e esgoto em todos os
pavilhões entupidos, esgoto aberto nas alas. Não há descarga, falta água para banho.

Os corredores são imundos e fétidos. Os presos não tem calçado e uniforme e a
alimentação é precária e mal feita.

As celas disciplinares padecem dos mesmos males contudo agrava o fato dos detentos
não poderem circular, e passam o dia inteiro recolhidos nas celas com mínimas frestas de
ventilação e sem luz salvo no corredor da ala.

Os presos que pedem mudança de pavilhão são alojados em celas com iguais
características do castigo, e não estão nessa situação. Afirmam que chegam a aguardar
por até 15, 20 até 60 dias para mudarem. No seguro as celas são para 03 presos e
abrigam 06. Reclamaram de falta de banho de sol para eles, as celas não tem luz e
ventilação suficientes.

As chuvas inundam as celas e galerias; não tem escoamento de água. Os "bois" orifícios
sanitários não tem descarga, salvo no horário liberado. Oodor é insuportável.

Contudo, foi visto um pavilhão onde não existem celas e sim quartos, construídos em



alvenaria, com portas ao invés de grades; os presos podem ter geladeira, tv, fogão,
receber visitas intimas e de seus familiares nas celas. Todos tem camas, colchões,
uniforme, calçado, etc. A explicação dada é a de que abrigam presos que trabalham e não
respondem ou foram condenados por crimes graves. Contudo foi visto preso condenado
por trafico, crime grave. Funcionários que pediram anonimato disseram que aquela ala
destina-se a presos com boas relações com a direção, havendo quem esteja condenado a
30 ou 40 anos de reclusão. O importante é que não foi mostrada qualquer norma
administrativa interna ou judicial a disciplinar o ingresso e permanência de presos nesse
local privilegiadoem comparação aos demais.

Não há guarda de muralha - externa-; as guaritas foram desativadas, não há bloqueador
de celulares e o numero de funcionários, e agentes de vigilância é muito reduzido, a
comprometer a segurança e a ordem internas. Recebemos oficio do Sindicato dos

Agentes Penitenciários denunciando problemas estruturais no presídio

Nas visitas foram encontrados os internos:

XXXX, preso pelo crime de tráfico - disse estar 01 ano aguardando sentença.

XXXX, preso por tentativa de homicídio, na Xa Vara Criminal de XXXX; está preso há 01
ano e 06 meses, e aguarda ha 9 meses a sua audiência de instrução.

XXXX condenado há 26 anos de reclusão pelo crime de roubo

Na ala destinada aos que pedem mudança de pavilhão, por falta de convivência onde
estão, foi dito que a media é de 15 dias para mudar.

Estabelecimento, ala, com características de RD - Castigo. Os presos reclamando das
faltas supra apontadas.

Encontrados hidrantes vazios, a fiação elétrica está exposta, apresentando risco de
incêndio.

As celas de isolamento - seguro- estão superlotadas com presos que tiveram problemas
na ala.

O preso llenildo estava com o corpo queimado, vitima de abusos sexuais e violências
praticadas pelos outros presos, em 26.03.2012 acusado, por sua vez de, também ter
abusado sexual de outro preso. Foi instaurado inquérito policial ( um ele é vitima e outro
ele é autor de estupro) ambos em andamento.

Foi identificado existência de fuzil para uso dos funcionários - armamento de uso
exclusivo das Forças Armas - sem previsão legal para uso em presídios. Comunicado ao
MM. Juiz Corregedor - foi instaurado procedimento especifico para providencias - sob n°
2012.20700546.

Presos da Justiça Federal: XXXX



Existem 17 presos que estão a disposição da Justiça de outro estado : XXXX

Observação:Todas as informações referentes a trabalho, assistência médica, jurídica,
visitas íntimas, esporte, banho de sol, celas (coletivas /individuais), assistência social,
biblioteca, quantos estudam, quantos trabalham e no que trabalham, são informações
complementares prestadas pelo diretor da unidade prisional, somado ao que por mim fora
observado no local.

Situação dos Presos no Estabelecimento

Conforme acima exposto.

Providências para o adequado funcionamento do estabelecimento

- Conhecimento das observações feitas, ao MM Juízo Corregedor, para que providencias
sejam tomadas para solução ou minoração dos problemas apontados, inclusive
acompanhamento dos procedimentos indicados;

- agilização na transferência de presos que foram condenados; com listagem já
comunicada ao Judiciário

- Implantar atendimento médico; enfermaria e remédios na unidade;

- melhorar o atendimento jurídico, com presença mais constante da Defensoria Pública;

- Transferir o excedente da capacidade projetada para outras unidades do Estado.

- Reforma imediata e adequação das instalações, alvenaria, elétrica e de fornecimento de
água.

-Providencias urgentes no que tange a segurança externa do presido que não possuía
guarda muralha

-Atendimento medico especifico aos presos da enfermaria, com aparente problema
mental, queimaduras, agressões físicas e outras enfermidade

Responsável pela inspeção

XXXX- Juizes de Direito designado peio CNJ



FOTOGRAFIAS DA UNIDADE PRISIONAL

Entrada do presídio

Parte interna antes das alas

Corredor entre as alas

Local destinado para cultos religiosos

Enfermaria

Sala interna da enfermaria

Preso com distúrbio mental em cela da enfermaria

Consultório dentário

Cozinha do presídio

Carne para usada na refeição

Câmara frigorífera

Padaria existente no presídio

Os Pães são consumidos no próprio presídio



Galeria interna das alas, com sistema de controle de fornecimento de água

Problemas com esgoto entre as galerias e celas

Corredores internos - entre alas

Cela superlotada de presos que permanecem no ócio

Cela com superlotação de presos, que permanecem recolhidos na maior parte do dia

Preso da enfermaria lesionado - com procedimento aberto para apuração

Preso llenildo Antônio - vitima de queimaduras

Preso llenildo queimado por outros presos

Alas internas

Presos de ala - em cela com superpopulação em 200%

Banheiro das celas e baldes para guarda de água

Precariedade das celas superlotadas

Celas de proteção

Refeição entregue aos presos naquela data



Os presos reclamaram da qualidade da alimentação

Esgoto aberto entre as alas


