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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JEOVÁ SARDINHA DE MORAES 

DA 6ª CÂMARA CÍVEL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

GOIÁS 

 

Agravo de Instrumento nº 5458353.90.2019.8.09.0000 

 

Agravante: Estado de Goiás 

Agravado: MP/GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SUBSEÇÃO DE 

CRISTALINA/GO e o CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE 

CRISTALINA, por intermédio de seus representantes infra-assinados, vem a presença de Vossa 

Excelência, apresentar a manifestação a seguir: 

 

Excelentíssimo Desembargador Relator, conforme as informações que já 

constam nestes autos, a medida liminar do Juízo a quo determinou a interdição total da Unidade 

Prisional de Cristalina, a qual sofria, na época da propositura da Ação Civil Pública pelo 

Ministério Público, com a falta de estrutura e, principalelmente, a superlotação, ou seja, a mesma 

realidade da quase totalidade dos Presídios do Estado de Goiás e do Brasil.  

 

Entretanto, com a colaboração dos Advogados que militam no município, do 

Conselho de Segurança e da comunidade local, a Unidade Prisional foi revitalizada, inclusive com 

a construção de uma nova cela com banho de sol. Todo esse trabalho foi desenvolvido pela prória 

comunidade, sem utilizar recursos públicos para a compra de materiais e se valendo de mão de 

obra exclusiva dos próprios detentos que cumprem pena na Unidade Prisional. 

 

Ressalte-se que, após a concessão da media liminar, a lotação da cadeia pública 

diminuiu de aproximadamente 185 para 90 presos, ou seja, menos da metade. Essa redução 

influenciou na melhoria do convívio dos detentos e aumentou a segurança da unidade prisional. 

 

Além dessa mudança de realidade fática, essa carta tem o condão de alertar que 

com a transferência dos acautelados para outra Unidade Prisional, a maioria deles ficarão privados 

do convívio da família, por falta de condições financeiras dos seus parentes para se deslocar 

semanalmente até o presídio a fim de visita-los. A distância também comprometerá seriamente a 

defesa defesa dos segregados.  
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A interdição total do presídio também comprometerá o o sistema de segurança 

público do município, uma vez que os presos deverão ser encaminhados pela Polícia Civil para 

unidades localizadas em outras cidade. 

 

Ademais, programas importantes como remissão da pena pela leitura e a criação 

de cursos técnicos, pensados pela OAB, Conselho de Segurança e Igrejas em parceria com a 

direção da Unidade Prisional tiveram a sua implantação interrompida pela incerteza da 

continuidade ou da interdição total da Unidade Prisional. 

 

Por outro lado, toda a sociedade civil cristalinsense está empenhada para a 

construção do novo presídio que deverá se iniciar nos próximos meses, sendo de 12 meses a 

previsão para a conclusão da obra. 

 

Diante disso, levando em consideração a ocorrência de fato novo (revitalização 

do presídio com a construção de uma nova cela), a provável inviabilidade do recebimento de 

visitas pelos acautelados, o compromentimento da defesa, a falta de estrutura da polícia civil para 

o recambiamento dos presos para outra cidade, a proximidade da construção do novo presídio, 

bem como a drástica diminuição da quantidade de presos é que os peticionantes se manifestam 

para que Vossa Excelência reconsidere a medida liminar proferida para permitir o funcionamento 

da Unidade Prisional, limitando em no máximo de 90 (acautelados), conforme já determinado pela 

vara de fazenda pública da comarca de Cristalina, ou o número que se considerar viável. 

 

Respeitosamente, 

 

Cristalina, 18 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

Marllus Augusto Bittencourt dos Santos 

Presidente da Subseção de Cristalina/GO 

 

 

 

 

 

Wilson Marins 

Presidente do CONSEG 

 


