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ATA DA 3' 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 
05/08/2019. 

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (05/08/2019), às dezenove horas 
(19h), no Sala de Sessões III da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, foi instalada 
a 3' 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 QUÓRUM 
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. Os temas submetidos sobre apreciação 
foram deliberados e aprovados com unanimidade. 3. COMUNICAÇÕES DA 
PRESIDÊNCIA: 3.1 Sobre a greve de fome dos presos do Núcleo Especial de Custódia foi 
discutida a pauta e ficou deliberado que solicitaremos ao Presidente Lúcio Flavio para que ele 
forneça um dia, desimpedido, na sua agenda para que seja marcado junto ao Coronel Urzeda, 
com a máxima urgência, uma reunião para protocolo de oficio solicitando a abertura, sem prévia 
comunicação, para vistoria; depois explicações sobre a proibição de familiares com antecedentes 
criminais visitar o preso, a dificuldade dos advogados na entrevista com seus clientes; bem como 
a questão relativa à superlotação, alimentação e tratamento com os familiares e advogados; 
também faz parte do oficio a questão relativa a distribuição de senhas na madrugada dos sábados 
dificultando a presença de familiares ao sistema; em seguida, passou à deliberação sobre um 
protocolo para vistorias, bem como disponibilidade dos membros para composição de grupos 
para vistoriar todo sistema prisional de Aparecida de Goiânia e Goiânia, assim como naquilo 
que se fizer necessário dentro do Estado de Goiás; 3.2 A restrição a entrada de advogados no 
Sistema para contato com os respectivos clientes; 3.3 A proibição de visita de familiares que já 
possuem passagem ou folha de antecedentes; 3.4 A escala de vistorias nos sistemas prisionais 
do Estado para o semestre em curso; 3.5 A distribuição de relatoria para processos em 
andamento perante a Comissão; e 3.6 Debates sobre processos em andamento com relação aos 
tópicos 3.5 e 3.6 ficam adiadas as discussões tendo em vista que os processos foram 
encaminhados à Secretária Aline que estará no mês de agosto fazendo a autuação e 
encaminhamento à Comissão, o que obriga a providencias somente no mês de setembro 
(próxima reunião); 3.7. Sobre assuntos gerais foi discutido a parceria da Comissão, Instituições 
de Ensino e o Conselho de Comunidade e Execução na perspectiva de auxiliar na remissão da 
pena e agilizar a progressão de regime dos apenados do complexo prisional Aparecida/Goiânia. 
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: Nenhum 4.4.2. Julgamento: Nenhum. 5. 
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COMUNICAÇÕES DOS PRESENTES. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para 
ser relatado, eu, Dra. Wine Maria Lima Neves, Membro da Comissão Especial de Direito 
Penitenciário e Sistema Prisional, lavrei a presente ata que lida e aprovada, será assinada por 
mim e pelo Presidente da Comissão. 

rce o ilare o 
Presia te da Comiss . Especial de 

Dire o Penitenciário e istema Prisional 

Wine Maria Lima Neves 
Membro da Comissão Especial de 

Direito Penitenciário e Sistema Prisional 



GOIÁS 

Comissão Especial de Direito 
Penitenciário e Sistema Prisional 

LISTA DE PRESENÇAS 
REUNIÃO EM: 05/08/2019 ÁS 19:00 H 

/ 1. MARCELO BAREATO - PRESIDENTE

2. MARIA DE LOURDES SILVA- VICE-PRESIDENTE 
/ 

3. EURIPEDES CLEMENTINO RIBEIRO JÚNIOR - SECRETÁRIO 

4. LALESKA LORRAYNE ALVES ROCHA 
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5. BRUNA CONSTANCIO GOMES 

6. AMANDA FERNANDES RIBEIRO DE BARROS 
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7. DANIEL FELIPE OLIVEIRA CRUZ 
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8. WINE MARIA LIMA NEVES \ / • oN, Jk.Ne-) 
9. BRUNA CAMPOS SILVA \ 
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10. GUSTAVO DO CARMO LAUDARES 

11. MARILANA RIBEIRO DE SOUZA 

12. RAFAEL LOPES DE SOUSA 
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