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RELATÓRIO 

 

Cuidam os presentes autos do Relatório de Auditoria 

Operacional n.º 002/2015, realizado pela Gerência de Fiscalização por 

intermédio da equipe designada na Portaria n.º 409/2014, tendo por 

objetivo a “avaliação do sistema prisional do Estado de Goiás”, inserido no 

Plano de Fiscalização de 2014, pela Resolução Administrativa n.º 

001/2014. 

 

Por meio do Ofício n.º 001/2015/TCE – 

GER/FISCALIZAÇÃO – S-IX (fls. TCE 78/79), de 25/6/2015, foi 

encaminhada cópia do relatório preliminar ao Secretário de Segurança 

Pública e Administração Penitenciária do Estado de Goiás, para fins de 

avaliação dos apontamentos e apresentação de esclarecimentos. 

 

 

Em resposta, a Secretaria, por meio de sua 

Superintendência Executiva de Administração Penitenciária – SEAP, 

manifestou-se nos autos, às fls. TCE 80/113, apresentando documentos. 
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Em seguida, a Gerência de Fiscalização encaminhou 

ao Conselheiro Relator, em 31/8/2015, o Relatório de Auditoria 

Operacional n.º 002/2015 (fls. TCE 04/72), anexando imagens e 

documentos colhidos junto à Jurisdicionada durante a execução da 

Auditoria (fls. TCE 73/113), apresentando a seguinte proposta de 

expedição de recomendações: 

 

VI - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

Cumpridas as etapas correspondentes ao ciclo da auditoria, 

conforme o art. 2º da Resolução Normativa n 001/2006, de 

16/02/2006, encaminhe-se o presente relatório à apreciação do 

Conselheiro Relator, para que, em cumprimento ao que determina 

o art. 7º da referida Resolução Normativa, seja submetido ao 

Plenário para deliberação, no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

Após a deliberação do Tribunal Pleno, sugere-se que seja o 

Relatório remetido ao Secretário de Segurança Pública e 

Administração Penitenciária, Sr. Joaquim Claudio Figueiredo 

Mesquita, no endereço Avenida Anhanguera, nº 7.364, Setor 

Aeroviário, Goiânia - Goiás, CEP 74435-300, para que apresente, 

no prazo de 60 (sessenta) dias, o cronograma de adoção, pela 

Secretaria, das medidas necessárias à implementação das 

recomendações elencadas abaixo, ou alternativas que visem 

alcançar os objetivos almejados, com a indicação dos nomes dos 

técnicos/gestores responsáveis: 

 

1- Que seja realizado um amplo levantamento das necessidades 

de reformas e/ou construções nas instalações físicas das unidades 

prisionais, que sirvam de orientação para as prioridades de 

investimento, e que, posteriormente sejam realizadas as obras, 

visando solucionar os graves problemas encontrados, e que 

podem trazer consequências irreversíveis para toda a sociedade. 

 

2- Que seja adotado um plano de ação, contendo iniciativas e 

metas a serem realizadas ao longo dos anos que possam 
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minimizar a problemática da superlotação das unidades prisionais 

sob a gestão do Estado de Goiás. 

 

3- Que sejam tomadas as devidas providências junto ao Poder 

Executivo para mitigar a Insuficiência de servidores e agentes 

carcerários, visando reverter o quadro insustentável que se 

apresenta atualmente. 

 

4- Que sejam adotadas providências urgentes quanto à 

precariedade da segurança nas instalações das unidades 

prisionais que concretamente levem à solução das situações 

encontradas, e de consequência propiciem maior segurança à 

sociedade. 

 

5- Que sejam ampliadas as ações voltadas para a ressocialização 

e reinserção dos egressos ao meio familiar e social, com 

oportunidades de trabalho e educação, evitando assim a elevação 

dos índices de reincidência criminal. 

 

6- Que seja implantado controle da reincidência criminal em todas 

as unidades prisionais do Estado, bem como da atualização 

desses dados pelas Gerências Regionais, de forma a permitir o 

conhecimento mais próximo possível da realidade referente a este 

fato. 

 

Por sua vez, o Ministério Público Especial, por meio do 

Parecer n.º 949/2015 (fls. TCE 117/123), da lavra do Ilustre Procurador 

Dr. Eduardo Luz Gonçalves, manifestou-se nos termos seguintes: 

 

“Ao lume de todo o exposto, o Ministério Público de Contas 

do Estado de Goiás – MPC/GO sugere o acatamento das 

recomendações assentes no Relatório de Auditoria 

Operacional n.° 002/2015 e o posterior encaminhamento dos 

autos ao Secretário de Segurança Pública e Administração 

Penitenciária, Sr. Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita, 
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para apresentação do cronograma de adoção das medidas 

necessárias à sua implementação. Posteriormente, sugere o 

monitoramento do acordão proferido.(grifos na origem)” 

 

O Auditor competente manifestou-se pela expedição 

das recomendações constantes no Relatório de Auditoria Operacional n.º 

02/2015, com a fixação de prazo para que a Jurisdicionada apresente a 

esta Corte de Contas cronograma de implementação das medidas 

tendentes a solucionar as impropriedades verificadas, devendo a 

Gerência de Fiscalização monitorar o seu cumprimento (fls. TCE 

130/145). 

 

Em face da sugestão constante do Despacho nº 

160/2017, da lavra do ilustre Conselheiro Saulo Marques Mesquita, 

determinei o apensamento aos presentes autos do processo nº 

201700047000056. 

 

Estes autos referem-se ao Relatório de Inspeção n. 

01/2017, da Gerência de Fiscalização, referente à avaliação do sistema 

prisional do Estado de Goiás. A fiscalização foi realizada em atendimento 

ao Acórdão n. 004/2017, deste Plenário. 

 

Ao lado da requisição de documentos e diligências 

acessórias, a equipe responsável pela inspeção procedeu a vistorias in 

loco, com o devido registro fotográfico. Ao final dos trabalhos, foram 

apresentadas as seguintes conclusões: 

 

“A realidade verificada pela equipe de inspeção apresentou 

uma série de irregularidades que dificultam e inviabilizam a 

implementação de ações que visem auxiliar a 

ressocialização dos detentos. As instalações físicas e a 

organização geral das unidades prisionais visitadas 
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apresentam um estado de precariedade que afeta todo o 

processo de cumprimento de pena. A estrutura geral das 

unidades prisionais visitadas pela equipe de inspeção 

apresenta condições de deficiência nas áreas de 

ambientação (convívio em grupo) e de recolhimento (celas) 

dos detentos. Telhados e celas muito avariados, estrutura 

elétrica deteriorada, baixa aeração, precariedade de 

instalações hidrosanitárias, más condições de limpeza, entre 

outras situações similares e devidamente comprovadas 

pelos documentos em anexo, configuram um estado de 

precariedade sistêmica no âmbito prisional.  

Além das instalações físicas, o sistema carcerário goiano 

enfrenta um exponencial déficit de vagas, fato este que 

aparece como consequência do aumento da população 

carcerária aliado à desídia do poder público em promover 

uma ampliação no número de vagas e uma reestruturação 

das unidades prisionais. 

A operacionalização da segurança nas unidades prisionais 

também se encontra comprometida, haja vista a escassez 

de equipamentos, a fragilidade da estrutura física e a falta 

de agentes penitenciários. Nesse contexto fático, a inspeção 

constatou que os servidores da SSPAP dispõem de poucos 

equipamentos (e às vezes nenhum) para realizar a rotina de 

segurança nas respectivas unidades. 

O baixo número e a alta rotatividade de agentes 

penitenciários, a inexistência de estruturas adequadas e a 

ausência de separação entre presos definitivos e provisórios 

são fatores que maximizam a ocorrência de irregularidades 

relacionadas à segurança no interior das unidades 

prisionais. 

Esse quadro de generalizada precariedade estrutural, de 

elevado nível ocupacional (superlotação de celas) e de 

fragilidade na operacionalização da segurança oferece 

inúmeros riscos à sociedade em geral. Além do perigo 
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externo, há também os riscos internos relacionados à 

convivência entre os detentos e a destes para com os 

servidores da SSPAP. 

A partir da análise de todos esses fatores, conclui-se que o 

sistema prisional do Estado de Goiás, sobretudo nos locais 

visitados, apresenta uma vulnerabilidade sistêmica, sendo 

necessária a tomada de uma série de medidas a fim de que 

sejam promovidas transformações estruturais e 

organizacionais nas unidades prisionais.” 

 

Ao final, a equipe técnica sugere o encaminhamento do 

Relatório ao Secretário de Segurança Pública para adoção das medidas 

necessárias à implementação das recomendações constantes do 

Relatório nº 01/2017, de fls. TCE 024/087. 

 

O Ministério Público de Contas se manifestou pela 

inadequação da via eleita, por entender que uma auditoria seria mais 

ampla e eficaz. No mérito, sugere “determinar à SSPAP, com fundamento 

no art. 251, caput, do RITCE/GO, que apresente a esse Tribunal, em 60 

(sessenta) dias, plano de ação contendo, no mínimo, as medidas a serem 

adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para 

implementação, com vistas a sanear os problemas a seguir identificados: 

b.1) a precariedade das instalações dos complexos prisionais visitados; 

b.2) o déficit de vagas de detentos; b.3) a inadequação (e, em alguns 

casos, o comprometimento) das estruturas; b.4) o desrespeito aos direitos 

dos apenados; b.5) o déficit de agentes prisionais nos complexos 

prisionais, com a consequente substituição dos temporários pelos 

aprovados nos últimos concursos públicos. Sugere, outrossim, seja 

determinado à Secretaria de Controle Externo a elaboração de um 

programa de longo prazo para fiscalização do sistema prisional, com a 

realização de audiência pública destinada à elaboração de políticas 

públicas conjuntas entre os 03 Poderes, além da devida e efetiva 
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fiscalização desse Sodalício sobre os recursos investidos, com a 

realização de estudos referentes à viabilidade econômica do término das 

obras penitenciárias não concluídas e a construção de novas unidades. E, 

finalmente, pugna pela notificação do Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás para que apresente ao Tribunal de Contas, no prazo de 15 dias, a 

versão do mais recente censo prisional realizado, a fim de subsidiar a 

análise do risco de ações indenizatórias de apenados, por exemplo, 

presos em excesso de prazo, em face do Estado. 

 

A Auditoria reiterou o entendimento da Unidade 

Técnica, propondo, ainda, a criação de um grupo de trabalho composto 

pelos órgãos envolvidos, para a elaboração de medidas destinadas à 

resolução do problema de falta de vagas nas unidades carcerárias. 

 

É o relatório. Passo ao VOTO.  

 

                   Antes de adentrar no mérito do caso em apreço, 

torna-se imprescindível registrar algumas considerações sobre o tema 

objeto da análise.  

 

Conforme reportagem da Carta Capital de 07 de 

outubro de 2016, o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo, 

aproximadamente 700 mil presos, atrás somente dos Estados Unidos da 

América, China e Rússia. O número de detentos cresceu 575,2% desde 

1990, e, mantendo-se esse ritmo, em 2030, teremos 1,9 milhão de adultos 

encarcerados. 

 

 Todavia, a falência do Sistema Prisional Brasileiro é 

notória e repercute tanto para o preso quanto para a sociedade, o que, 

somado a ausência das políticas públicas, a falta de verba e o descaso do 
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poder público, faz aparecer no vácuo do Estado o estigma da impunidade 

perante a sociedade.  

 

A Lei de Execução Penal, em seu art.1º, estabelece 

que o Estado deverá proporcionar condições para a harmônica integração 

social do condenado.   

 

De acordo com o artigo 41, da Lei de Execução Penal, 

constituem direitos do preso: 

 

“I - alimentação suficiente e vestuário; 

II - atribuição de trabalho e sua remuneração; 

III - previdência social; 

IV - constituição de pecúlio; 

V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o 

descanso e a recreação; 

Vl - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e 

desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da 

pena; 

Vll - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e 

religiosa; 

Vlll - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 

IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em 

dias determinados;  

Xl - chamamento nominal; 

Xll - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da 

individualização da pena;  

Xlll - audiência especial com o diretor do estabelecimento; 

XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa 

de direito; 

XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência 

escrita, da leitura e de outros meios de informação que não 

comprometam a moral e os bons costumes. 
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Parágrafo único - Os direitos previstos nos incisos V, X e XV 

poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do 

diretor do estabelecimento.” 

 

Do mesmo modo, o art.11, da Lei de Execução Penal, 

garante ao egresso a assistência material, à saúde, jurídica, educacional, 

social e religiosa.  

 

 Todavia o Sistema Penitenciário não consegue fazer 

com que isso ocorra. As prisões são na verdade escolas do crime, 

tornando-se um ambiente degradante e que em nada recupera o 

condenado.  

 

Nesse sentido, o contexto geral nos quais estão 

inseridos os detentos é degradante: superpopulação; promiscuidade 

sexual; ociosidade; violência; falta de higiene nas celas; arbitrariedades; 

inexistência do respeito ao princípio da individualização da pena; dentre 

outros fatores aviltantes. 

 

O que se observa é que o Sistema Penitenciário 

Brasileiro tem falhado profundamente, ao ser abandonado à própria sorte. 

Não falhou por sua própria culpa, visto que desempenhou - como ainda 

desempenha - de forma razoável a tarefa de conferir segurança à 

sociedade, dela retirando aqueles que a ela sejam nocivos. Falhou na 

tarefa que lhe foi imposta, qual seja, a de reabilitar o condenado, 

trazendo-lhe de volta ao convívio social, como ser produtivo, arrependido 

e recuperado.  

 

Quiçá, um dia, se realizarão as palavras da poetisa 

goiana Cora Coralina: 

 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS 
Processos nº 201400047002277/ 201700047000056 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS – AV. UBIRAJARA BEROCAN LEITE, Nº 640 ST. JAÓ GOIÂNIA GOIÁS - CEP 74.674-015 

Tempo virá. Uma vacina preventiva de erros e violência se fará. As 

prisões se transformarão em escolas e oficinas. E os homens 

imunizados contra o crime, cidadãos de um novo mundo, contarão 

às crianças do futuro estórias absurdas de prisões, celas, altos 

muros, de um tempo superado. (CORA CORALINA, Vintém de 

Cobre, Meias confissões de Aninha. O poema se chama 

Premunicões de Aninha... ED. GLOBAL. 8ª Ed. São Paulo, 2001).  

 

No mérito, infere-se que tanto os trabalhos da Auditoria 

quanto da Inspeção, foram realizados tendo em vista a dramática situação 

vivenciada no país, colocada em evidência pelas rebeliões e massacres 

ocorridos em outras unidades da federação. Com efeito, respeitados os 

limites da atuação e competência do Controle Externo, afigura-se 

imprescindível que esta Corte se desincumba de seu papel institucional, 

de modo a verificar se as políticas públicas relacionadas à gestão do 

sistema prisional vêm produzindo os resultados esperados no âmbito do 

Estado de Goiás. E, ultimados os trabalhos, a conclusão a que se chega é 

que a resposta a esse questionamento é negativa. Os Relatórios 

produzidos pela Unidade Técnica apontam a existência de um sem 

número de problemas, decorrente não apenas da falta de investimentos 

financeiros, mas também da existência de falhas na gestão das políticas 

públicas afetas ao sistema de aprisionamento e recuperação penal. 

 

Dentre os principais achados da auditoria e da 

inspeção destacam-se: 

 

1. Precariedade das instalações físicas das 

unidades prisionais: 

 

O estado de precariedade das instalações físicas é 

evidente. Nos estabelecimentos inspecionados há avarias nas paredes, 

muros e telhados, deterioração das estruturas elétricas, precariedade das 
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instalações hidrosanitárias, baixa aeração e péssimas condições de 

higiene e limpeza. 

  

2. Superlotação nas celas das unidades prisionais: 

 

O déficit de vagas é patente, ensejando a 

superlotação das celas, o que agrava a já evidenciada situação de 

promiscuidade e insalubridade a que submetidos os detentos. A 

conclusão é de que o cárcere, equivalente aos calabouços medievos, não 

proporciona condições de cumprimento da pena compatíveis com o 

princípio da dignidade da pessoa humana, muito embora esse seja um 

dos fundamentos da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 

1º, inciso III, da Constituição Federal. Isso prejudica, à toda evidência, a 

função de ressocialização da pena e estimula a congregação dos 

detentos em torno de organizações criminosas que comandam atividades 

delitivas que ultrapassam os muros dos presídios. 

 

3. Insuficiência do quantitativo de servidores nas 

unidades prisionais: 

 

A operacionalização da segurança nas unidades 

prisionais também se encontra comprometida, haja vista a escassez de 

equipamentos e a falta de agentes penitenciários. De acordo com os 

dados obtidos, atualmente este déficit em Goiás gira em torno de 40% 

(quarenta por cento) e deve acentuar ainda mais, caso nenhuma medida 

seja tomada. Constatou-se, ademais, que os servidores responsáveis pela 

vigilância e controle das unidades dispõem de poucos equipamentos (e às 

vezes nenhum) para realizar a rotina de segurança. Verificou-se que o 

baixo número e a alta rotatividade de agentes penitenciários, a 

inexistência de estruturas adequadas e a ausência de separação entre 
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presos definitivos e provisórios são fatores que maximizam a ocorrência 

de irregularidades relacionadas à segurança dos estabelecimentos. 

 

Um fator que chama a atenção é o emprego majoritário 

de força de trabalho temporária em atividade típica de Estado. Nesse 

contexto, é curial que o Estado de Goiás providencie a realização de 

concurso público, provendo os respectivos servidores de condições 

dignas de trabalho, o que passa pela valorização da carreira e pela 

disponibilização de equipamentos suficientes ao exercício de suas 

atribuições. 

 

4. Insuficiência das ações destinadas à 

ressocialização dos presos e à reintegração dos egressos: 

 

Há que se sustentar também que o alarmante índice da 

criminalidade origina-se, muitas vezes, da alta reincidência na prática 

criminal e outros fatores congregados. Tais fatores incluem a deficiência 

nas políticas públicas que efetivamente produzam a ressocialização dos 

presos; são precários os programas e ações de reintegração dos 

egressos do sistema carcerário ao meio social e familiar; a falta de 

estímulo aos presos com a oferta de trabalho e estudo durante o 

cumprimento da pena intramuros; a falta de humanidade no acolhimento 

dos presos nas instituições carcerárias pela precariedade de suas 

instalações; o tratamento indigno aos encarcerados e a ausência de 

efetivas ações governamentais que desestimulem a reincidência criminal 

e o consequente retorno ao sistema prisional. 

 

Diante de tantas precariedades constatadas, faz-se 

necessário considerar e valorizar, noutro giro, os resultados alcançados 

com a implementação de algumas boas políticas públicas e ações 

satisfatórias na área, como no caso do premiado Projeto Módulo de 
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Respeito, implantado no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e 

em expansão para as outras unidades prisionais do sistema prisional 

goiano. 

 

Não obstante, tem-se, com efeito, que a auditoria e a 

inspeção ora em análise demonstraram a vulnerabilidade sistêmica da 

gestão do Sistema Prisional no Estado de Goiás, o que redunda em 

evidente risco à integridade física dos detentos, à ocorrência de rebeliões 

e ao incremento da criminalidade dentro e fora dos presídios.  De fato, a 

situação atual do Sistema Prisional no Estado de Goiás é precária e 

insatisfatória de uma forma geral, com superlotação alarmante em 

determinadas unidades, estabelecimentos carcerários em péssimas 

condições, necessitando urgentemente de reparos, e em outros casos, da 

construção de mais estabelecimentos prisionais com condições de abrigar 

uma população crescente e cuja potencialidade criminal é muitas vezes 

superior ao conhecido. 

 

Impõe-se, portanto, dar ciência dos resultados obtidos 

às autoridades responsáveis, com as determinações e recomendações 

propostas pela Unidade Técnica, cujo cumprimento será acompanhado 

via monitoramento. 

 

Quanto à sugestão do Ministério Público de Contas e 

da Auditoria, no sentido da criação de um grupo de trabalho envolvendo 

esta Corte e representantes dos órgãos envolvidos, com vistas à 

elaboração de políticas públicas relacionadas à gestão do Sistema 

Prisional, não é de ser acolhida, sendo curial reservar a esta Corte o 

papel de elemento externo à gestão, assegurando sua autonomia e 

independência de atuação. Como salienta Carlos Ari Sundfeld (in 

Contratações Públicas e seu Controle, São Paulo: Malheiros, 2013, p. 

195), é imprescindível que o controlador não se coloque no lugar dos 
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gestores, acrescentando que “este, afinal, é o grande desafio de qualquer 

sistema de controle público externo – que, para ser externo, não pode 

substituir o controlado pelo controlador. Se o controlador externo virar 

administrador em regime de condomínio, quem fará verdadeiramente o 

controle externo? Um controle externo autônomo, imparcial, em posição 

crítica sobre o dia a dia, é algo muito importante. Ele agrega ‘outro olhar’, 

diferente, sobre a ação administrativa. (...) Mas se o controlador for se 

mesclando ao gestor, desaparece o ‘outro olhar’, desaparece a posição 

crítica, e surge no lugar a partilha do poder, a gestão colegiada”. Com 

efeito, cabe à Secretaria de Segurança Pública e Administração 

Penitenciária desenvolver as políticas públicas necessárias à correção 

das falhas detectadas e ao aprimoramento do sistema, em conserto com 

os demais órgãos envolvidos, como o Tribunal de Justiça e o Ministério 

Público, cada um na sua esfera de atuação. 

 

Em razão de todo o exposto, VOTO pelo conhecimento 

do Relatório de Auditoria Operacional e do Relatório de Inspeção e 

apresento ao Tribunal Pleno a proposta de Acórdão para dar efetividade 

às regras dos artigos 2º, 8º, 9º e 10 da Resolução Normativa nº 001/2006, 

determinando ao Secretário de Estado da Segurança Pública e 

Administração Penitenciária – SSPAP, Sr. Ricardo Brisolla Balestreri, via 

ato de intimação oficial, que apresente, no prazo de 60 (sessenta) dias, o 

cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação das 

recomendações elencadas abaixo, ou alternativas que visem alcançar os 

objetivos almejados, com o nome dos responsáveis pela implementação 

das mesmas: 

 

1 - Realize um amplo levantamento de necessidade de 

reformas, ampliações, construções de novas unidades prisionais e 

conclusão de obras em andamento, com vistas a melhorar as condições 

de salubridade das instalações físicas para os presos e servidores, bem 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS 
Processos nº 201400047002277/ 201700047000056 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS – AV. UBIRAJARA BEROCAN LEITE, Nº 640 ST. JAÓ GOIÂNIA GOIÁS - CEP 74.674-015 

como ampliação do quantitativo de vagas do sistema prisional goiano, 

reestabelecendo o equilíbrio na relação entre a população carcerária 

existente e a oferta de vagas; 

 

2 - Apresente um plano de ação para execução destas 

obras, com indicação de prazos para licitação / contratação / execução e 

os recursos financeiros previstos; 

 

3 - Adote as providências urgentes quanto à 

precariedade da segurança nas instalações das unidades prisionais que 

concretamente levem à solução das situações encontradas, e de 

consequência propiciem maior segurança à sociedade; 

 

4 - Realize um levantamento das necessidades de 

melhorias estruturais e operacionais no setor de escolta, a fim de adequar 

a estrutura de transporte e locomoção de presos para proporcionar maior 

tempestividade na realização das Audiências de Custódia na capital e no 

interior, conforme responsabilidade prevista no § 32 do art. 42, da 

Resolução n. 53/2016 do Tribunal de justiça do Estado de Goiás, e ainda 

pronto atendimento de emergências médicas e consultas eletivas dos 

presos; 

 

5 - Neste levantamento de necessidades, também 

contemple a estrutura predial e operacional do GOPE, a fim de compor o 

plano de ação do órgão para reestruturação do Sistema Prisional de 

Goiás; 

 

 

6 - Promova a utilização eficiente dos equipamentos de 

segurança já disponíveis e manutenção dos defeituosos (bloqueadores de 

celulares e detectores de metais), não permitindo assim a danificação de 
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materiais pela ausência de uso ou obsolescência de tecnologias, bem 

como a instalação de todos os equipamentos detectores de metais e 

raio-x adquiridos ou doados; 

 

7 - Providencie a completa ocupação das guaritas de 

segurança, onde houver, para assim monitorar a movimentação e o 

recolhimento dos detentos; 

 

8 - Realize imediatamente reparos e adequações 

pontuais nas áreas das unidades prisionais que envolvam maiores riscos, 

tais como alambrados de separação depredados, portas/travas de celas 

avariadas, cercas baixas e fendas em muros, bem como danos ocorridos 

na POG após a última rebelião de 23/02/2017; 

 

9 - Promova o remanejamento dos presos definitivos 

que porventura estejam em unidades de detenção provisória; 

 

10 - Promova a realização de programas de 

capacitação continuada dos agentes prisionais; 

 

11 - Providencie um plano de ação, com o 

detalhamento do déficit de agentes prisionais, para determinar ao Chefe 

do Poder Executivo que preencha os quadros de pessoal da SSPAP por 

meio da realização de concurso público, sem prejuízo daquilo que for 

decidido no âmbito da Ação Civil Pública de n. 391327.46.2015.809005 

1/TJ GO; 

 

12 - Adote providências quanto ao correto 

acondicionamento e destino final dos resíduos sólidos depositados 

inadequadamente na parte externa da Colônia Agroindustrial e no pátio 

da POG; 
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13 - Realize um estudo de viabilidade para troca do 

material de acondicionamento de alimentação dos presos, passando a 

não utilizar materiais aluminizados; 

 

14 - Providencie cela materno-infantil na CPP e 

readéque a da Penitenciária Feminina, com o fornecimento de 

alimentação e remédios adequados para bebês e crianças, em 

atendimento aos arts. 69 e 79 da Resolução CNPCP n. 03/2009; 

 

15 - Amplie as ações voltadas para a ressocialização e 

reinserção dos egressos ao meio familiar e social, com oportunidades de 

trabalho e educação, evitando assim a elevação dos índices de 

reincidência criminal; 

 

16- Implante controle da reincidência criminal em todas 

as unidades prisionais do Estado, bem como da atualização desses 

dados pelas Gerências Regionais, de forma a permitir o conhecimento 

mais próximo possível da realidade referente a este fato. 

 

Ainda, recomenda-se à Governadoria do Estado de 

Goiás que consigne valor suficiente no orçamento anual de 2018 à 

SSPAP, para que esta pasta possa implementar novas tecnologias de 

segurança e melhorar a operacionalização dos mecanismos de vigilância 

no sistema carcerário. 

 

Ao Poder Judiciário, recomenda-se que execute uma 

avaliação jurídica, mediante mutirões, da situação do cumprimento das 

penas no sistema prisional goiano, atualizada, no sentido de se 

realizarem as progressões ou solturas que por ventura se fizerem 

necessárias. 
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À Defensoria Pública, recomenda-se que estabeleça 

um cronograma de visitas periódicas às Unidades Prisionais, para 

concessão de eventuais benefícios penais, segundo a Lei de Execução 

Penal. 

 

Determina-se ao Serviço de Publicações e 

Comunicações que encaminhe cópia do Acórdão que vier a ser adotado 

pelo Tribunal, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem, e 

do inteiro teor dos Relatórios de Auditoria Operacional nº 002/2015 e de 

Inspeção nº 01/2017, à Assembleia Legislativa de Goiás, na pessoa de 

seu Presidente, Deputado José Vitti, para que este tome conhecimento e 

adote as providências que julgar pertinentes. 

 

Por fim, determina-se à Gerência de Fiscalização desta 

Corte de Contas que instaure processo de monitoramento para 

acompanhar o cumprimento do cronograma apresentado. 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, em 

Goiânia, aos 24 de abril de 2017.  

 

 

Sebastião Tejota 

CONSELHEIRO RELATOR 
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