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ATA DA 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
COMISSÃO ESPECIAL DE DIREITO 
PENITENCIÁRIO E SISTEMA PRISIONAL 
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL — SEÇÃO DE GOIÁS, NO 
EXERCÍCIO DE 2019, REALIZADA EM 
03/06/2019. 

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove (03/06/2019), às dezenove horas 
(19h), no Sala de Sessões III da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, foi instalada 
a Ti Reunião ordinária da Comissão Especial de Direito Penitenciário e Sistema Prisional do ano 
de 2019, sob a presidência do Dr. Marcelo Bareato. Estiveram presentes e justificaram a 
ausência os membros: conforme lista de presença anexa. 1. VERIFICAÇÃO DE QUORUM 
E ABERTURA — Verificada a existência de quórum, o Ilustre Presidente da Comissão declarou 
aberta a reunião. 2. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO: a 
presente ata será lida e aprovada ao final da reunião. 3. COMUNICAÇÕES DA 
PRESIDÊNCIA: 3.1 Divulgação e avaliação da vistoria realizada no dia 22/05/2019 junto ao 
sistema prisional CPP; Foi dada a palavra para a Dra. Maria de Lurdes (Lurdinha) ler o relatório 
da vistoria realizada no dia 22/05/2019; questionados sobre presos mortos na última rebelião 
não souberam informar com precisão; cada cela é ocupada por 33 a 44 presos; reclamações dos 
reeducandos: péssima qualidade da comida servida, superlotação, falta de servidores da saúde; 
foram retirados os baldes na cor azul das celas, baldes que estocam água para os mesmos 
consumirem e para banho; falta cobertor para dormir; foram retiradas as bolas de recreação dos 
presos; as bíblias foram tomadas dos presos e queimadas, conforme relatos feitos pelos mesmos; 
falta educação no trato dos funcionários para com os familiares dos presos; foram retiradas as 
panelas elétricas das celas; falta medicação para DST, tuberculose, dentre outras doenças graves; 
os presos deixaram cartas escritas relatando a dura realidade vivenciada pelos mesmos. Dada a 
palavra aos demais membros, a Dra. Uili disse retificar o que a Dra. Maria de Lurdes relatou, 
acrescentando que ela mesma cheirou a marmita servida aos presos e constatou que a comida 
estava azeda. O Dr. Gustavo pontuou que se a situação perdurar fatalmente ocorrerá uma nova 
rebelião em um curto espaço de tempo. O presidente da comissão colocou um áudio que recebera 
de uma familiar reclamando a forma vexatória que eles são tratados nos dias de visitas. A comida 
levada para os presos são devassadas pelos agentes, quebram e amassam tudo que entra no 
presídio; foi lido pelo presidente da comissão um e-mail por ele recebido constando uma Portaria 
N. 201/2018 referente a vistorias no presídio; Dr Marcelo Bareato pontuou que medidas serão 
tomadas com vistas a evitar que sejamos cerceados das visitas no presídio; Dra Maria de Lurdes 
destacou que nos domingos (Cobal) pode-se ver a falta de respeito pepetrado aos familiares dos 
presos que chegam por volta das 8:00am e só conseguem entrar no presídio por volta das 
15:00pm, hora em que as visitas são cessadas. A comissão foi informada por meio de duas 
denúncias graves, sendo uma delas o fato de obrigar mães dos presos de se agacharem nuas para 
fins de revista. 3.2 Entrevista com o Diretor da CPP (aguardando confirmação); não 
compareceu, restando prejudicado. 3.3 Definição de ofícios para visitas/vistorias junto ao 
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sistema prisional e definição de datas; O Dr Marcelo Bareato sugeriu que seja elaborados ofícios 
para Secretaria Geral de Segurança Pblica, Tenente Coronel Urzeda e Dr Donizete, juiz 
corregedor; 3.4 Resposta ao ofício do Secretário de Estado, determinando que as vistorias 
somente poderão ser realizadas com solicitação por escrito e antecedência mínima de três dias, 
para compor escolta e disponibilizar servidores para acompanhamento; 3.5 Deliberação sobre 
eventuais processos encaminhados a Comissão; 3.6 Eventuais assuntos emergenciais; A Dra. 
Bruna Campos denunciou que os advogados estão sendo trancados nos parlatórios, colocando 
em risco a integridade física do profissional, principalmente quando se trata de advogada. Foi 
lido oficio emitido pelo juiz de Ceres para que sejam tomadas providências para averiguação de 
práticade tortura no presido daquela comarca. Será requisitada uma Van para conduzir membros 
da comissão para a comarca de Ceres — GO para vistoria naquele presídio, vez que vários 
membros manifestaram a intenção de participar efetivamente da visita. Decidimos por 
unanimidade que será emitido ofício ao Dep. Eduardo Prado solicitando audiência pública para 
tratar de assuntos relacionados ao sistema prisional com cópia digitalizada de todos os 
documentos. 4. ORDEM DO DIA. Expedientes: nenhum. 4.2. Processos com julgamento 
iniciado. Nenhum. 4.3. Processos com julgamento adiado: Nenhum. 4.4. Julgamento de 
Processos / pauta do dia: Nenhum. 4.4.1. Conhecimento: Processo n°: 201905666, referente 
a visita a Ceres, conforme supra mencionado. 4.4.2. Julgamento: Nenhum. 5. 
COMUNICAÇÕES DOS PRESENTES. Os presentes relataram as dificuldades que estão 
enfrentando no sistema prisional e o que as famílias e advogados estão passando. 6. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para ser relatado, eu, Dr. Euripedes Clementino 
Ribeiro Júnior, Secretário Geral da Comissão Especial de ireito Penitenciário e Sistema 
Prisional, lavrei a presente ata -0-aprõV rá ass. da por mim e pelo Presidente da 
Comissão. 

Marcelo Bare to 
Presidente da ComissãØ Especial de 

Direito Penitenciário e Sistema Prisional 

Euripedes Clementino Ribeiro Júnior 
Secretário Geral da Comissão Especial de 
Direito Penitenciário e Sistema Prisional 
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