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,}$Ofício Circular n° A^w /2014-SEC

Goiânia, \\ tehw^J de2014

Processo n°44II536/2013

Aos Magistrados das Varas de Execuções Penais do Estado de Goiás

Assunto: Cientificação das Portarias n° 035 e 036/2013-GAB/SAPEJUS da Secretaria de

Estado da Administração Penitenciária e Justiça, referentes a regulamentação de questões

quanto à execução penal,administração prisional, exames médicos ad cautelam, dentreoutras

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho Ofício n° 2366/2014 e das

Portarias n° 035 e 036/2013-GAB/SAPEJUS da Secretaria de Estado da Administração

Penitenciária e Justiça, extraídas do processo em epígrafe, para conhecimento próprio e de

seus pares.

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

www.tjgo.jus.br {linkcorregedoria, item publicações).

ofcii098/RC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMABRANCO FERREIRAPERILO
Corregedora-Gercülda Justiça

Rua 10. n° 150.11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (621 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tiqojus.br
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4411536/2013-Goiânia

Agência Goiana do Sistema de Execução Penal

Portaria

DESPACHO/OFÍCIO N° <236£ /2014

Trata-se da Portaria n° 058/2013-GAB/AGSEP, encaminhada

pela Agência Goiana do Sistema da Execução Penal, a qual regulamenta diversas

questões referentes à execução penal, administração prisional, exames médicos ad

cautelam, dentre outras.

O 1o Juiz Auxiliar, Dr. Wilton Müller Salomão, solicitou fossem

cientificados todos os magistrados das Varas de Execução Penal sobre a referida Portaria

(f. 15), o que foi cumprido, consoante se verifica às fs. 16/42. Entretanto, a Juíza de

Direito da 4a Vara Criminal - 1a VEP da Comarca de Goiânia, Dra. Telma Aparecida Alves,

teve dúvida acerca do narrado nos artigos 17 e 18 da portaria em questão, conforme se

vê à f. 45, sendo tal dúvida sanada com a juntada de nova portaria às fs. 161/175.

Por meio do Despacho n° 3875/2013 (f. 180), foi determinado o

retorno dos autos ao parecerista para pronunciamento a respeito dos documentos de fs.

50/147, inclusive sobre a necessidade de desentranhamento de tais documentos.

No Parecer n° 291/2014 (fs. 181/182), o 1o Juiz Auxiliar, Dr.

Wilton Müller Salomão, opina pelo arquivamento deste procedimento.

Em cumprimento ao D^spaaho n° 2211/2014 (f. 183), o 1o Juiz

Auxiliar desta Corregedoria, sugere seja expedido offóio\circular para cientificar todos os

Rua 10, n°150, 11° andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP74.120-0Í0 -
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geral da jUStiça Assessoria Jurídica
do estado de goiás

magistrados das Varas de Execuções Penais do Estado de Goiás, das Portarias de n°s.

35 e 36/2014, e, ao final, o arquivamentos destes autos (fs. 184/185).

É o breve relato.

Considerando que os artigos 24 da Lei Estadual n° 9.129/81 e

1o do Regimento Interno da CGJGO prescrevem que a Corregedoria é órgão de

fiscalização, vigilância e orientação, acolho o parecer n° 336/2014 e determino a

expedição de Ofício Circular a todos os Juizes de Direito, titulares ou respondentes, das

Varas de Execuções Penais do Estado de Goiás, para ciência acerca das Portarias n°

035/2013-GAB/SAPEJUS (fs. 161/172) e n° 036/2013-GAB/SAPEJUS (fs. 173/175). Em

seguida, arquivem-se os autos.

Cientifique-se a Agência Goiana do Sistema de Execução

Penal, com cópia deste despacho.

Reprodução deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

Goiânia,03 de julho de 2014

RLMC

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Gerarda 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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Portaria n.° 035/2013-GAB/SAPeJUS

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

E JUSTIÇA, EDEMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO, no uso de suas atribuições legais e

considerando o disposto no Decreto-lei n° 3.689, de 03 de outubro de 1941, Lei n° 7.210. de 11 de julho de 1984. Lei

Estadual n° 17.257. de 25 de janeiro de 2011, art. 8o, 1e III, no Decreto Estadual n° 7.477, de 07 de novembro de 2011, art.

19, IV e X e, ainda diante do teor do Processo n° 201300037002105.

RESOLVE:

CAPÍTULO I

INCLUSÃO DE PESSOAS APRISIONADAS NAS UNIDADES PRISIONAIS

Seção I

Da inclusão nas Casas de Prisões Provisórias

Art. Io Para inclusão de Presos nas Casas de Prisões Provisórias, a autoridade

competente deverá apresentar os documentos relacionados abaixo, de acordo com cada caso,

sem os quais os presos não poderão ser recebidos.

I - Guia de Recolhimento da Polícia Civil e Nota de Culpa contendo:

a) O nome completo do réu, filiação, naturalidade, data de nascimento, estado

civil e profissão;

b) Motivo da Prisão, dados de recambiamento e assinatura do delegado

responsável;

c) Constando o(s) Artigo(s) e o flagrante, se houver na Comarca devidamente

assinada pelo preso e pelo delegado titular do Distrito Policial onde o preso foi registrado

criminalmente;

II - Mandado de Prisão:

a) Expedido por uma das varas criminais ou pela vara de execução penal, deverá

estar assinado pelo acusado e pelo agente que deu cumprimento, devendo apresentar a data de

validade a qual será analisada pelo agente que recebe o preso na CPP;

Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça
Av. Ia Radial, n° 586, Bloco 1,2° andar, Setor Pedro Ludovico Goiânia - Goiás CEP: 7

Telefone: (0**62) 3201-6004 Fax: (0**62) 3201-6030
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b) Caso o mandado de prisão seja proveniente de outra comarca é necessário um

ofício da vara de precatórias declarando ciência da origem do mandado e autorizando a

inclusão do preso na CPP até que seja devidamente recambiado. A vara de precatórias deve

comunicar a vara criminal da comarca deprecante sobre a inclusão do preso bem como pedir

providências para o recambiamento a comarca de origem.

III-Oficio:

a) Expedido pela Vara de Execuções Penais determinando a transferência do

preso de presídios de outras comarcas para a Casa de Prisão Provisória da respectiva cidade.

IV - Guia de recolhimento provisório

\ a) Emitida por uma das varas Criminais ou pela vara de Execução Penal da

Comarca, devidamente assinada pelojuiz responsável pelo processo.

§1° O recambiamento entre comarcas depende de prévia autorização entre os

juizes das Comarcas de origem e destino, ainda quetratar de comarcas contíguas.

§2° Na Comarca de Goiânia por determinação da Vara de Execuções Penais, presos

provisórios não serão recambiados ao regime fechado mediante guia de recolhimento

provisória.

Art. 2o Em todos os casosa documentação deverá ser acompanhada de relatório

médico realizado no prazo máximo de 30(trinta) dias antecedente a data do recebimento na

Central de Triagem e/ouUnidades Prisionais, que porsuavez deverá contero nome completo

do preso no Laudo do Médico constando o n° do CRM e assinatura do médico responsável

r\ pela avaliação.

Seção II

Da inclusão nas Penitenciárias

Art. 3o Para a inclusão de Presos nas Penitenciárias, a autoridade competente

deverá apresentar os documentos relacionados abaixo, de acordo com cada caso, sem os quais

os presos não poderão ser recebidos.

I - Guia de Recolhimento Criminal Definitiva transitadaem julgado:

II - Quando foragidos do semiaberto, recapturados e entregues na Colônia

Agrícola, serão recebidos mediante memorando da Supervisão de Segurança informando a

data da prisão e quem a efetuou (PM/GO, Agentes Prisionais ou Apresentação Espontânea).

Desde que a fuga tenha sido devidamente comunicada a um dos Juizes da Execução Penal.

Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça- e-mail: gsg.sapeius<%
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III - Foragidos do semiaberto, recapturados em cumprimento a Mandado de

Prisão das Varas de Execução Penal ou fato novo.

IV - Foragidos do aberto, somente em cumprimento a Mandado de Prisão ou

determinação das Varas de Execução Penal em que conste especificamente Recolhimento na

Penitenciária da respectiva Comarca.

V - Presos em cumprimento a Mandados de Prisão Definitiva das Varas

Criminais de Goiânia/GO e Aparecida de Goiânia/GO (desde que não seja Carta Precatória)

que conste cumprimento de pena sob regime Fechado.

r VI - Presos com ofícios de uma das Varas de ExecuçõesPenais de Goiânia/GO,

determinando a inclusão dos mesmos na Penitenciária, inclusive regressões e conversões de

pena.

VII - Presos que cumprem pena no regime semiaberto e cometem fato novo.

§1° Sendo de outra Comarca somente mediante autorização da Vara de

Execuções Penais, acompanhados de Memorando e Certidão Carcerária informando data da

prisão e motivo;

§2° Na comarca de Goiânia, em todos os casos os presos devem passar pela

Central de Triagem, para averiguação prévia dos documentos, identificação e busca de

prontuário, se houver.

§3° Os presos quejá tem passagem devem estar acompanhados dos respectivos

|pv prontuários, inclusive osoriundos daCPP.

§ 4o Caso não seja localizado na Central de Triagem deverá emitir um

Memorando informando o fato.

Seção III

Da inclusão nas Colônias Agroindustriais do Regime Semiaberto

Art. 4o Para o recebimento de presos nas Colônias Agroindustriais do regime

semiaberto, a autoridade competente deverá apresentar os documentos relacionados abaixo,

de acordo com cada caso, sem os quais os presos não poderão ser recebidos.

I - Presos oriundos de Delegacias:

a) Mandado de prisão constando inclusão do preso no regime semiaberto; __

Secretaria de Estado da Administração Penitenciária eJustiça - e-mail: gsg.sapeiusf%gferfiLggMO^y «(
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b) Relatório Médico;

d) Oficio do Juiz de direito determinando a inclusão do preso no regime

semiaberto.

II - Presos oriundos de Casa de Prisão Provisória:

a) Guia de recolhimento definitivo, indicando a condenação e o regime

semiaberto;

b) Ofício ou Atada audiência doJuizde Direito determinando a inclusão do preso

no regime semiaberto.

III - Presos oriundos de Penitenciárias:

a) Ofício ou Ata da audiência do Juiz de Direitodeterminando a inclusão do preso

no regime semiaberto.

IV - Recolhimento de presos por apresentação espontânea:

a) Termo de Audiência Admonitória constando a apresentação na Colônia no regime

semiaberto.

b) Ofício ou Ata da audiência do Juiz de Direito determinando a apresentação

para inclusão do preso no regime semiaberto.

V - Recolhimento de presos foragidos:

a) Registro de Ocorrência da Polícia Militar;

b) Relatório Médico.

Art. 5o Os presos transferidos de Unidades do Complexo Prisional de Aparecida

#v de Goiânia, deverão vir acompanhados da Guia de Transferência e dos respectivos

prontuários.

Seção IV

Da inclusão nas Casas de Albergados

Art. 6o Para inclusão de Presos nas Casas de Albergado no regime aberto e

semiaberto, a autoridade competente deverá apresentar os documentos relacionados abaixo,

de acordo com cada caso, sem os quais os presos não poderão ser recebidos.

I - Presos oriundos do regime aberto e semiaberto:

a) Guia de recolhimento;

b) Termo de Audiência Admonitória;

c) Sentença Condenatória; ^ va/v

SecretariadeEstado daAdministração Penitenciária eJustiça- e-mail: gsg.sapeiusffign^&^^i^^i;
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d) Mandado de intimação - constando a data de apresentação e regime, expedido

pela Vara Criminal;

e) Mandado de Prisão - com ordem de recolhimento na Casa de Albergado

acompanhado do Laudo Médico.

II - Presos foragidos da Casade Albergado e apreendidos:

a) Registro de ocorrência das Polícias Militar e/ou Civil;

b) Relatório Médico;

III - Presos foragidos das Casas de Albergado:

a) Apresentaçãoespontâneado próprio foragido.

CAPÍTULO n

EXCLUSÃO DE PESSOAS APRISIONADAS NAS UNIDADES PRISIONAIS

Seção I

Exclusão nas Casas de Prisões Provisórias

Art. T Para a exclusão de Presos nas Casas de Prisões Provisórias, a autoridade

competente deverá apresentar os documentos relacionados abaixo, de acordo com cada caso,

sem os quais os presos não poderão ser liberados.

I - Sentença penal transitada em julgado determinando a inclusão em regime

fechado.

II - Condenação penal nos regimes semiaberto e aberto, constando a inclusão

respectivamente na Colônia Agroindustrial e Casa do Albergado.

III - Condenação determinando o cumprimento de prestação de serviço à

comunidade.

IV - Recolhidos em razão de prisão civil (pensão alimentícia), liberados após a

expiração do prazo constante no mandado e confecção de termo de liberação devidamente

assinado pelo diretor e coordenador do cartório.

V - Exclusão de Presos para Regime Aberto - Casas de Albergado:

a) Ofício do Juiz de Direito concedendo a Progressão de Regime do preso para o

regime semiaberto;

Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça - e-mail: gsg.sapeius<
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b) Preso liberado em audiência com termo para comparecimento nas Casas de

Albergado.

VI - Exclusão de Presos por Livramento Condicional/Domiciliar/Prestação de

Serviço à Comunidade:

a) Oficio ou Ata da Audiência do juiz de Direito concedendo a Progressão do

preso para o referido Regime;

b) Preso liberado em audiência.

VII - Exclusão de Presos por Alvará de Soltura:

a) Recebimentodo Alvará de soltura, em cartório, após verificações de eventuais

óbices a liberdade do acusado o preso será liberado pelo chefe do cartório.

VIII - Exclusão de Presos por Transferências para outra Comarca ou Unidade

Prisional:

a) Decisão da Vara de Execuções Penais determinando a transferência e

comparecimento na comarca de remessa ou para a Unidade Prisional de destino;

b) Preso cientificado em cartório e liberado.

IX - Fugas;

a) Deverá ser feita pela Supervisão de Segurança da Unidade a comunicação da

fugajuntamente com extrato de ocorrênciapara serem enviados à Vara de Execuções Penais e

arquivados no prontuário;

X - Óbito,

a) Deverá ser feita pela Supervisão de Segurança da Unidade a comunicação do

óbito juntamente com extrato de ocorrência para serem enviados à Vara de Execuções Penais

e arquivados no prontuário.

§1° Os prontuários dos presos transferidos para outras Unidades Prisionais serão

encaminhados com as referidas Guias de Transferências.

§2° Em todos os casos a exclusão deverá ser lançada no Sistema de Informática de

Controle da População Carcerária, nas capas dos prontuários e nos respectivos livros de

controle do Cartório.

Seção II

Exclusão nas Penitenciárias

SecretariadeEstado daAdministração Penitenciária eJustiça- e-mail: gsu.sapei"sffi^^tftáffifop^aff0
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Art. 8o Para a exclusão de Presos nas Penitenciárias, a autoridade competente

deverá apresentar os documentos relacionados abaixo, de acordo com cada caso, sem os quais

os presos não poderão ser liberados.

I - Concessão de benefícios pelas Varas de Execuções Penais de Goiânia/GO

como livramento condicional, progressão para regime aberto ou semiaberto domiciliar,

progressão para o regime abertocom PSC, extinção de pena ou conversão de pena.

a) Deverá ser confeccionado guia de liberação ou de transferência assinada pelo

responsável do Cartório e pelo Diretor na Unidade Prisional;

II - Transferências decorrentes de progressão de regime para aberto (CAMGN)

f^ ou semiaberto (COLÔNIA);
b) Deverá ser confeccionado guia de liberação ou de transferência assinada pelo

responsável do Cartório e pelo Diretor na Unidade Prisional;

III - Alvarás de Soltura;

a) Deverá ser feita no verso dos Alvarás, a Certidão de liberação em todas as vias

que deverão ser assinadas pelo responsável do Cartório, Diretor da Unidade Prisional e

sentenciado;

IV - Transferências para outras Comarcas, desde que devidamente autorizadas

poruma das Varas de Execuções Penais/GO;

a) Deverá ser feito oficio encaminhando o sentenciado e autorização de saída com

escolta, além de Certidão Carcerária e dias trabalhados, cópia da Ficha de Identificação e

0^ cópia da determinação judicial aserem entregues na unidade de destino;

V - Fugas;

a) Deverá ser feita pela Supervisão de Segurança da Unidade a comunicação da

fugajuntamente com extrato de ocorrência para serem enviados à Vara de Execuções Penais e

arquivados no prontuário;

VI - Óbito.

b) Deverá ser feita pela Supervisão de Segurança da Unidade a comunicação do

óbito juntamente com extrato de ocorrência para serem enviados à Vara de Execuções Penais

e arquivados no prontuário.

Art. 9o Para os itens "I" até "IV" o prontuário deverá ser analisado no intuito de

verificar possíveis pendências que obstem a liberação dos presos.

T
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§1°Em todos os casos a exclusão deverá ser lançada no Sistema de Informática de

Controle da População Carcerária, nas capas dos prontuários e nos respectivos livros de

controle do Cartório.

Seção III

Exclusão nas Colônias Agroindustriais do Regime Semiaberto

Art. 10 Para a exclusão de Presos nas Colônias Agroindustriais do Regime

Semiaberto, a autoridade competente deverá apresentar os documentos relacionados abaixo,

de acordo com cada caso, sem os quais os presos não poderão ser liberados.

I - Exclusão de Presos para Regime Aberto - Casas de Albergado:

a) Ofício do Juiz de Direito concedendo a Progressão de Regime do preso para o

regime semiaberto;

b) Preso liberado em audiência com termo para comparecimento nas Casas de

Albergado.

II - Exclusão de Presos por Livramento Condicional/Domiciliar/Prestação de

Serviço à Comunidade:

a) Ofício ou Ata da Audiência do juiz de Direito concedendo a Progressão do

preso para o referido Regime;

b) Preso liberado em audiência.

III - Exclusão de Presos por Alvará de Soltura:

a) Recebimento do Alvará de soltura, em cartório, após verificações de eventuais

óbices a liberdade do acusado o preso será liberado pelo chefe do cartório.

IV - Exclusão por Transferências para outra Comarca ou outra Unidade

Prisional:

a) Decisão da Vara de Execuções Penais determinando a transferência e

comparecimento na comarca de remessa ou para a Unidade Prisional de destino;

b) Preso cientificado em cartório e liberado.

V - Fugas;

a) Deverá ser feita pela Supervisão de Segurança da Unidade a comunicação da

fuga juntamente com extrato de ocorrência para serem enviados à Vara de Execuções Penais e

arquivados no prontuário;
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VI - Óbito,

c) Deverá ser feita pela Supervisão de Segurança da Unidade a comunicação do

óbito juntamente com extrato de ocorrência para serem enviados à Vara de Execuções Penais
e arquivados no prontuário.

§1°Os prontuáriosdos presos transferidos para outras Unidades Prisionais serão

encaminhados com as referidas Guias de Transferências.

Seção IV

Exclusão nas Casas de Albergados

Art. 11 Para a exclusão de Presos do regime semiaberto e aberto nas Casas do

Albergados, a autoridade competente deverá apresentar os documentos relacionados abaixo,

de acordo com cada caso, sem os quais os presos não poderão ser liberados.

I - Oficio, Ata, Decisão ou Despacho do Juiz de Direito concedendo Livramento

Condicional.

II - Oficio, Ata, Decisão ou Despacho do Juiz de Direito concedendo a Extinção de

Pena.

III - Ofício, Ata, Decisão ou Despacho do Juiz de Direito concedendo Indulto.

IV - Ofício, Ata, Decisão ou Despacho do Juiz de Direito concedendo Prestação de

Serviço à Comunidade ou Prisão Domiciliar.

V - Ofício, Ata, Decisão, ou Despacho do Juiz de Direito concedendo transferência do

sentenciado paraoutraComarca ou Unidade Prisional.

VI - Fugas;

a) Deverá ser feita pela Supervisão de Segurança da Unidade a comunicação da

fuga juntamente com extrato deocorrência para serem enviados à Vara deExecuções Penais e

arquivados no prontuário;

VII - Óbito,

a) Deverá ser feita pela Supervisão de Segurança da Unidade a comunicação do

óbito juntamente com extrato de ocorrência para serem enviados à Vara de Execuções Penais

e arquivadosno prontuário.

§1° Em todos os casos a exclusão deverá ser lançada no Sistema de Informática

de Controle da População Carcerária, nas capas dos prontuários e nos respectivos livrcMffie
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controle do Cartório.

Art. 12 Esta Portaria revoga a Portaria n° 58/2013-GAB/AGSEP e, entra em

vigor na data da sua publicação.

DE-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária

e Justiça, em Goiânia, aos seis dias do mês de agosto de 2013.

EDEMWNDO DIAS DE OLEIRA FILHO
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Aparecida de Goiânia, 26 de agosto de 2013.

Do (Cargo/Função - Nome)

Ao Sr. Diretor da Superintendência de Polícia Técnico Científica

Assunto: Solicitação de exame corpo delito

Sr. Superintendente,

Apresentamos o Sr (qualificação completa), a fim de ser

submetido a exame médico pericial de corpo delito de lesões corporais, devendo ser

respondido o seguinte quesito: houveofensa a integridade corporal ou a saúde do examinado?

Outrossim, solicitamos que o laudo/relatório seja remetido para a sede da

Unidade Prisional de ...,sitonaAv ,n° , nesta cidade.

Colhemos o ensejopara reiterar aV. Sa. protestos de consideração e apreço.

Fulano de Tal

Cargo/Função

Matrícula

Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça- e-mail: &se.saneiusfò>umail.com
Av. Ia Radial, n° 586, Bloco 1,2oandar, Setor Pedro LudovicoGoiânia - GoiásCEP:74820-900

Telefone: (0**62) 3201-6004 Fax: (0**62) 3201-6030



0^>

/•_ :-.\r- k-"'c/'%

V"T^ AsSÍfíSúraCJL

Secretaria de Estado da Administração
Penitenciária e Justiça

GOVERNO DE w

GOIÁS
Fazendo o melhor pra você

ANEXO II
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Do (Cargo/Função - Nome)

Ao Meritíssimo Juiz da Comarca de... ou

Delegado de Polícia da cidade de...

Aparecida de Goiânia, 26 de agosto de 2013.

Assunto: Solicitação de exame médico pericial de corpo delito de lesões corporais

Meritíssimo Juiz,

Foi apresentado para ser recolhido na unidade prisional de...

O médico perito da ...., Dr. ... recusou-se a realizar exame médico pericial ad

cautelam de lesões corporais.

Ainda assim, recolhemos nesta unidade prisional o Sr

(qualificação completa).

Solicitamos de Vossa Excelência expedição de ordem/requisição dirigida à ...

determinando a realização de exame médico pericial de lesões corporais no preso

mencionado.

Outrossim, solicitamos que no mandado/requisição conste determinação para

que o laudo/relatório seja remetido para a sede da Unidade Prisional de ..., situada na Av.

,n° , nesta cidade.

Colho o ensejo parareiterar a V. S.a protestos de consideração e apreço.

Fulano de Tal

Cargo/Função

Matrícula
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Portaria n.° 036/2013-GAB/SAPeJUS

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

E JUSTIÇA, EDEMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO, no uso de suas atribuições legais e

considerando o disposto no Decreto-lei n° 3.689, de 03 de outubro de 1941, Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei

Estadual n° 17.257,de 25 de janeiro de 2011, art. 8o, 1e III, no Decreto Estadual n° 7.477, de 07 de novembro de 2011. art.

19, IV e X e, ainda diante do teor do Processo n° 201300037002105,

RESOLVE:

CAPITULO I

COMISSÕES TÉCNICAS DECLASSIFICAÇÃO

Seção I
Composição

Art. Io As Comissões Técnicas de Classificação - CTCs, onde houver, são

auxiliares das gerências subordinadas a Superintendência de Segurança Penitenciária -

SUSEPE - e as gerências subordinadas a Superintendência de Reintegração Social e

Cidadania-SUPRESC.

Art. 2o As Comissões Técnicas de Classificação - CTCs, existentes em cada

uma das unidades prisionais, deverão serconstituídas pelos: Gerentes e/ou Coordenadores das

Unidades Prisionais, supervisores de segurança, e por um Psicólogo, um Psiquiatra e um

Assistente Social, designados pelos Gerentes e/ou Coordenadores dentre os servidores em

serviço nos respectivos estabelecimentos.

§1° O Gerente e/ou Coordenador da unidade prisional indicará um dos

membros da CTCpara presidi-la, em seus impedimentos.

§ 2o No período de 06 meses a partir do início do CTC na Unidade Prisional, as

Gerência de Segurança, Gerência Educação, Módulo de Respeito e Patronato e as respectivas

Gerências Regionais, deverão compor a Comissão Técnica de Classificação.

Seção II

Competências das Comissões Técnicas de Classificação

Art. 3o Cabe às CTCs:
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I - aplicar o Programa de Acompanhamento Psicossocial Individualizado -

PAPI - nas penas privativas de liberdade;

II - classificar os presos no que tange o seu grau de periculosidade, segundo os

seus antecedentes e personalidade, com o objetivo de orientar a individualização da execução

penal;

III - preencher o boletim penitenciário,

IV - preencher os formulários que a Comissão Técnica de Classificação

definir;

V - estudar e propor medidas que aprimorem a execução penal;

VI - opinarquanto ao trabalho externo para pessoas aprisionadas apenadas sob

regime semiaberto;

VII - emitir Parecer sobre as condições pessoais da pessoa aprisionada, para

atender ao disposto no parágrafo único do art. 83 do Código Penal, quando solicitado

judicialmente pelo juiz (a) da execução penal.

Art. 4o As CTCs das unidades de ingresso realizarão os exames gerais, sendo os

resultados encaminhados ao Diretor ou Administrador da unidade.

Art. 5o O preso ao adentrar naUnidade Prisional deverá ser submetido:

I - Triagem da segurança;

II - Triagem da saúde;

III - Triagem do serviço social;

IV - Triagem do setor de psicologia;

V - Identificação e qualificaçãonominal na unidade;

VI - Abertura do prontuário;

VII - Ciência dos direitos, deveres e normas vigorantes na unidade prisional,

atravésde Cartilhade práticas e rotinas;

VIII - Aplicação inicial do PAPI.

Art. 6o Completadas asprovidências de ingresso, as informações colhidas serão

remetidas ao Diretor ou Administrador da unidade, que determinará a lotação da pessoa

aprisionada.

Art. 7o Estando a pessoa aprisionada integrada na unidade, a CTC reavaliará as

conclusões do PAPI no prazo máximo de seis mesese logo após cada progressão de regime.
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Art. 8° A pessoa aprisionada será avaliada em suas ações e atividades durante

todo o tempo que permanecer sob a custodiado Estado.

Art. 9. Devidamente preenchido, o boletim penitenciário relativo ao período

probatório será remetido ao Diretor ou Administrador da unidade que efetivará a lotação da

pessoa aprisionada.

Art. 10. Nas unidades prisionais, as pessoas aprisionadas serão agrupadas de

acordo com as seguintes circunstâncias e ordem de prioridade:

I - Regime;

II - Antecedentes criminais e personalidades, nos termos do (PAPI);

III - Classificação do grau de periculosidade; e

IV - Tipificação penal e sua extensão.

Seção III

Do Boletim Penitenciário

Art. 11.0 boletim penitenciário registrará o índice de classificação do grau de

periculosidade da pessoa aprisionada, tomando por base as atividades relativas ao trabalho,

educação e disciplina, reincidência, capacidade de liderança, poder financeiro e participação

em organização criminosa;

Art. 12. Do conjunto das atividades referidas no artigo anterior, extrair-se-á a

classificação de periculosidadeem baixa, média e alta;

Art. 13 Esta Portaria entra em vigor na data da assinatura, produzindo efeitos a

partirda publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária

e Justiça, em Goiânia, aos seis diasdcríhesMe agostode 2&1-3..

EDE )0 DIAS D£ OLHEIRA FILHO
Seçr
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