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ATA nº 09/2015 

Ata da reunião realizada no dia 24 de abril de 2015, às 
10:00 horas, acerca do Grupo de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário, audiências de custódia 
e justiça restaurativa, na sala de reunião da Corregedoria-
Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
de Mato Grosso  

Ao vigésimo quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às dez 
horas, na sala de Reuniões da Corregedoria-Geral de Justiça do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reuniram-se a Exma. 
Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça, Maria Erotides Kneip Baranjak; 
Exma. Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 
coordenadora-geral da CIJ-MT; Dra. Amini Haddad Campos, Juíza Auxiliar da 
Corregedoria-Geral da Justiça; Dr. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, Juiz 
Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça; Dr. Marcio Frederico de Oliveira 
Dorileo, Secretário de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso; Dr. Luiz 
Fabricio Vieira, Secretário Adjunto de Justiça e Direitos Humanos de Mato 
Grosso; Flavia Emanuelle de Souza Soares, Superintendente de Penitenciárias 
da SEJUDH; Coronel Clarindo Alves de Castro, Secretário Adjunto de 
Administração Penitenciária de Mato Grosso; Dr. Jean Gonçalves, 
Superintendente do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso; Hozano 
Delgado, Gerente de Saúde do Sistema Penitenciário em Mato Grosso; Dra. 
Tatyana Lopes de Araújo Borges, Juíza de Direito da Comarca de Rondonópolis; 
Dr. João Manoel Pereira Guerra, Juiz de Direito da Comarca de Sinop; Dr. 
Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito da Comarca de Cáceres; Dr. 
Aristeu Dias Batista Vilella, Juiz Diretor do Foro de Cuiabá; Dr. Edson Jair 
Weschter, Primeiro Subcorregedor-Geral da Defensoria Pública; Dr. Carlos 
Eduardo Roika Júnior, Defensor Público do Núcleo de Execução Penal em Mato 
Grosso; Dr. Waldir Caldas Rodrigues, Advogado e Presidente da Comissão de 
Direito Carcerário da OAB/MT; Dr. Joelson de Campos Maciel, Promotor de 
Justiça; Dr. Amarildo Cesar Fachone, Promotor de Justiça; Dr. Rubens Alves de 
Paula, Promotor de Justiça; Dra. Lindinalva Correia Rodrigues, Promotora de 
Justiça; Capitão da Polícia Militar Ricardo Bueno de Jesus; Thiago Fabricio dos 
Santos, representando o Dr. Tulio Duailibi Alves Souza, Juiz Auxiliar da 
Presidência do Tribunal; Maria Aparecida Ribeiro, representando o Dr. Jorge 
Luiz Tadeu Rodrigues, Juiz de Direito; Patrícia Bachega, representando o Dr. 
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Geraldo Fidélis, Juiz de Direito; Adriana Carla Lima, Diretora do Núcleo de 
Execução Penal de Cuiabá e Várzea Grande; Cíntia Nara Selhorst Barbosa, 
Presidente da Fundação Nova Chance (SEJUDH/MT); Dr. Wander Morinigo 
Teixeira, Advogado e Assessor da Fundação Nova Chance (SEJUDH/MT); 
Luzanil Egues da Cruz, Coordenador da Corregedoria-Geral da Justiça; Isabel 
Cristina Gama da Silveira, Superintendente Estadual de Política para as 
Mulheres (SETAS-MT); Rosana de Almeida Gonçalves, Assessora da 
Superintendência de Política para as Mulheres (SETAS-MT); Silvia Helena 
Aragonez de Vasconcellos Torres, Psicóloga vinculada à SETAS/MT; 
Elisabeth Casasus Malheiros, Pedagoga vinculada à SETAS/MT; Pâmella 
Suelen Alvarez Porto, Psicóloga do NEP/MT; Isabella Oliveira de Campos, 
Assistente Social do NEP/MT e Eliane Pereira da Silva, Assistente Social do 
NEP/MT. Após a apresentação dos informativos aos presentes, tem início a 
sessão. Com a palavra, a Exma. Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça, 
Maria Erotides Kneip Baranjak destaca a importância da reunião e a urgência 
em sua realização, voltada à discussão das temáticas em esgrima, com o fito de 
tornar possível a efetivação de projetos no Estado de Mato Grosso. Relata que 
no Estado de São Paulo, as audiências de custódia têm sido realizadas com 
sucesso e que contam com trâmite devidamente organizado por aquele Egrégio 
Tribunal de Justiça. Menciona ser imprescindível o controle do fluxo de presos 
em nosso Estado que permita conter a expansão da criminalidade por 
intermédio de uma filtragem realizada no momento da prisão em flagrante. 
Sublinha que atualmente a pessoa detida leva cerca de noventa dias para ter 
contato, pela primeira vez, com o magistrado que determina sua prisão. Defende, 
neste sentido, que a Defensoria Pública, o Ministério Público, a OAB e o Poder 
Judiciário devem ter a oportunidade de analisar se o caso exige, de fato, a 
decretação da prisão do acusado. Aponta estudo que demonstra que, em 
aproximadamente 40% (quarenta por cento) dos casos, caso a prisão fosse 
minuciosamente analisada, não seria determinada pelo juiz. Aponta que a 
entrada desnecessária de um indivíduo em estabelecimento prisional levará à 
perpetuação de sua própria criminalização, já que os presídios têm atuado como 
forma de angariação de novos membros para atuação em organizações 
criminosas. Narra que, em visita a Cadeira Pública do Carumbé, no ano de 1991, 
teve contato com um cidadão que se encontrava preso há vinte anos e, ao buscar 
por seu registro de antecedentes criminais, descobriu que não havia qualquer 
ação penal ou inquérito, em seu desfavor, em trâmite. Tratava-se apenas de um 
andarilho, preso, destituído de memória, cujo nome e família eram 
desconhecidos. O Dr. Rubens Alves de Paula, promotor de Justiça, esclarece que 
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ainda hoje presencia situações como tal, relatando que, durante as últimas visitas 
que realizou a estabelecimentos prisionais do Estado, encontrou detentos que 
não contavam com qualquer processo judicial, cuja prisão cautelar ainda 
persistia, sem qualquer fundamento. Destaca, neste ínterim, a situação da 
Penitenciária Ana Maria do Couto May, na qual localizou presas provisórias há 
mais de dois anos, sem haverem sido julgadas e, inclusive, uma mulher presa há 
um ano e seis meses, sem sequer haver sido interrogada. Pontua que os 
episódios são mais comuns quanto aos presos cautelares, cuja competência para 
análise da medida privativa de liberdade é acompanhada pelos promotores de 
Justiça, defensores e juiz atuantes na fase instrutória e não daqueles que atuam 
na fase de execução penal. Pontua que tais processos deveriam receber maior 
atenção dos agentes do processo, para evitar a persistência de prisões cautelares 
em casos indevidos. A Exma. Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça, 
Maria Erotides Kneip Baranjak, realça que nestes casos a responsabilidade do 
Estado possui natureza objetiva, com o dever de indenizar o encarcerado cuja 
prisão tenha sido declarada abusiva e ilegal. Aduz que as audiências de custódia 
têm conferido respaldo e legitimidade à atuação policial e que, ao homenagear o 
contraditório e a ampla defesa, torna a prisão verdadeiramente constitucional. 
Assinala que em São Paulo, após a implementação das referidas audiências, 
houve a redução do número de “habeas corpus”. O Dr. Carlos Eduardo Roika 
Júnior, Defensor Público do Núcleo de Execução Penal em Mato Grosso, 
adverte que nos casos de tráfico de drogas, a liberação do acusado é postergada, 
tanto em razão da previsão legal, que autoriza a permanência da prisão cautelar 
por prazo superior, como por próprio atraso na atuação jurisdicional, decorrente 
da ausência de estrutura. A Exma. Desembargadora Corregedora-Geral da 
Justiça pontua que, no entanto, estas prisões findam por ultrapassar os limites 
legais, exatamente por inexistir uma audiência de custódia, já que não ocorre sua 
comunicação ao Promotor de Justiça e ao Defensor, tornando-a invisível aos 
olhos dos agentes jurisdicionais. O Doutor Amarildo Fachone, Promotor de 
Justiça, relata episódio no qual visivelmente notou que o réu, aprisionado, 
possuía deficiência mental, despontando a sua prisão cabalmente ilegítima. 
Assinala que este problema seria resolvido, com facilidade, por meio das 
audiências de custódia. O Dr. Aristeu Dias Batista Vilella, Juiz Diretor do Foro 
de Cuiabá, por sua vez, suscita que as audiências têm sido idealizadas por vários 
magistrados, que tem apresentado propostas no interesse de sua efetivação, 
sobretudo quanto à estrutura necessária e o trâmite mais adequado para sua 
realização. Em seguida, o Dr. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, Juiz 
Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça traz a situação dos adolescentes em 
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conflito com a lei, os quais contam com um sistema on-line de acompanhamento 
da execução das medidas socioeducativas, denominado SIPIA-Sinase. Expõe que 
as penas de multa são fixadas em consideração à situação econômica do acusado 
e que tais valores tem que ser revertidos em prol da sociedade.  Por sua vez, 
relata a Dra. Amini Haddad Campos, Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da 
Justiça que tais temáticas devem ser consideradas no âmbito da justiça 
restaurativa, cuja funcionalidade no Poder Judiciário será objeto de 
demonstração, com apresentação de propostas normativas tendentes a 
estabelecê-la, paralelamente às audiências de custódia. Pontua que o objetivo da 
Justiça Terapêutica e Preventiva é, primordialmente, o respeito aos direitos 
humanos. O Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito da Vara de 
Execução Penal em Cáceres, sublinha que hoje em dia os valores recolhidos no 
âmbito do processo penal são vinculados a contas únicas criadas no âmbito de 
cada auto, dificultando o controle de tais valores pelos extratos. Propõe que os 
valores sejam vinculados a uma única conta. A Exma. Desembargadora Maria 
Erotides Kneip Baranjak consigna que tais questões serão objeto de discussão e 
normatização. O Dr. Edson Jair Weschter, Defensor Público, relata caso em que 
teve ciência, por meio de carta de um detento, de uma prisão que não havia sido 
examinada, em situação da deflagração de conflito negativo de competência 
entre a Justiça Estadual e Federal. Pontua que o sistema é falho, por ser 
conduzido por seres humanos, mas que é imprescindível reduzir esta margem de 
erros. Frisa que o fundamento de tal imperfeição é, sobretudo, a atuação, em 
ilhas, dos diversos membros do processo judicial, já que não há diálogo entre o 
Poder Judiciário, Defensora Pública, OAB, Ministério Público e Diretores da 
Penitenciária. Esclarece que as informações da prisão deveriam ser partilhadas, 
levando-a a conhecimento de todos os envolvidos no processo judicial. Pontua 
que a integração de informações é essencial para o sucesso do sistema e que a 
situação é caótica, mormente no âmbito da Defensoria Pública, devido à falta de 
estrutura. Sintetiza que o sistema penitenciário exige estruturação para o 
gerenciamento dos custodiados. Sublinha o Dr. Luiz Octávio Oliveira Sabóia 
Ribeiro que o Apolo Eletrônico tem condições de estabelecer interoperabilidade 
entre as diversas instituições, desde que os sistemas existentes sejam 
compatíveis. Assim, as informações poderiam ser partilhadas por meio do 
sistema Apolo, por meio da própria equipe técnica do Tribunal de Justiça. O Dr. 
Edson Jair Weschter realça que o problema é estrutural, já que a Defensoria 
Pública não tem contado com recursos financeiros para arcar com tais despesas. 
Por conseguinte, o Doutor Joelson de Campos Maciel relata que tem 
desenvolvido o projeto “Emprego Verde e Trabalho digno”, por meio do qual se 
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busca celebrar uma parceria entre a OIT/Brasil e o sistema penal em Mato 
Grosso, através dos seus órgãos executores, com vistas a implantar em referido 
sistema nos presídios do Estado. Relata que o projeto piloto, em trâmite, busca 
aliar a oportunização do trabalho aos detentos à proteção ambiental e, se 
devidamente implementado, será reconhecido como emprego verde pela 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). Consigna se tratar de projeto 
promissor, figurando o Estado de Mato Grosso como pioneiro em seu 
desenvolvimento. Após, a Dra. Amini Haddad Campos dá início a sua 
apresentação, mencionando que o juiz responsável pela fase de execução penal é 
o mais apto a presidir as audiências de custódia, por estar distante da instrução. 
Justifica, destarte, a instituição dos procedimentos atinentes às audiências junto 
ao que seria denominado como Núcleo de Execução Penal e de Audiência de 
Custódia (NEPAC), no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso, conforme minuta de resolução apresentada. Consigna que a prisão deve 
ser tida como a última alternativa, dentre as medidas cautelares existentes. 
Pontua que, em conjunto com o Programa de Atendimento da Justiça 
Restaurativa (PAJUR), será criado um Sistema de Justiça e de Direitos 
Humanos adequado às diretrizes jurídicas nacionais e internacionais. Sublinha a 
magistrada que, em um contexto de acesso à justiça, em sua acepção formal e 
substancial, é necessário que a estrutura do Estado esteja formatada para 
viabilizar o trabalho conjunto dos Poderes. Defende que as audiências de 
custódia não representam inversão de valores, já que não se tutela apenas os 
direitos humanos do preso, mas interesse de cunho social. Frisa que o tema 
envolve discussão ampla, no sentido de manter em custódia quem realmente 
deva estar preso. Consigna que o gasto de um custodiado, para o Estado, chega a 
atingir o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao mês, revelando o alcance 
dos efeitos da audiência de custódia. Neste sentido, menciona que a partir de 
uma Coordenadoria instituída no Núcleo de Execuções Penais hoje existente em 
Cuiabá e Várzea Grande, normatizada por intermédio deste Egrégio Tribunal 
de Justiça, haveria uma ampliação das ações. Sublinha que na estrutura da 
Audiência de Custódia, revela-se imprescindível a atuação de agentes prisionais 
e de segurança. Clama por um debate das normativas propostas em conjunto 
com os presentes. Realça que o juiz, ao atender ao custodiado, contará com 
diversas possibilidades em sua atuação, direcionadas à adoção da medida mais 
adequada ao caso em concreto. Exemplifica que, no âmbito da violência 
doméstica e familiar, poderá ser determinada a utilização da tornozeleira 
eletrônica, acompanhada da concessão do botão de alerta à vítima. Pontua que os 
projetos correspondem a uma nova proposta do Poder Judiciário, mas com 
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necessidade de parceiras para sua efetivação. Menciona o papel desempenhado 
pela Fundação Nova Chance no âmbito da Justiça Restaurativa, que envolve não 
apenas o réu, mas também a vítima, realizando a instrumentalidade de um 
objetivo comum, de acesso à justiça como valor único, assentada em uma 
Constituição garantista. Enfatiza que, com o término da Segunda Guerra 
Mundial, as nações, mesmo completamente assoladas, reergueram-se. Propõe a 
criação de cadeias sustentáveis, tais como há no Canadá, a partir do projeto 
desenvolvido junto à OIT “Emprego Verde e Trabalho digno”. Justifica a 
presença de membros da sociedade civil voltados ao combate à violência 
doméstica e familiar em virtude da possibilidade se estender o objetivo das 
audiências de custódia e da justiça terapêutica como também opções de proteção 
à mulher. Realça que tanto o infrator como a vítima recebem tratamento, 
envolvendo a questão de gênero como ponto fundamental à equidade, reinserção 
social e combate à criminalidade. Propõe, neste sentido, a majoração de ações 
educacionais nos presídios e capacitação de profissionais envolvidos. Demonstra 
que a presença do Tribunal de Contas, por sua vez, tem relevância por seu 
contato com os municípios, viabilizando a ponte hábil à estruturação dos 
projetos e programas. O Dr. Joelson de Campos Maciel propõe que se entre em 
contato com os prefeitos municipais, convidando-os a participar do grupo e dos 
debates sobre a temática. Destaca a Juíza Auxiliar, ainda, a realização do II 
Fórum Mato-Grossense para Modernização e Humanização do Sistema 
Penitenciário, durante os dias 26 a 28 de agosto, do corrente ano, idealizado por 
esta Corregedoria-Geral, de forma ampliada, para atendimento da demanda de 
ordem internacional, com palestrantes com atuação na ONU e OEA, na seara do 
humanismo, passando-se a denominar FÓRUM INTERNACIONAL 
HUMANISMO E RESSOCIALIZAÇÃO: SISTEMA DE JUSTIÇA À 
CONSAGRAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. Neste II Fórum realizado 
no Estado de Mato Grosso, serão proferidas palestras sobre a temática da 
execução penal em geral, audiência de custódia, sistema de justiça, justiça 
restaurativa, ressocialização e trabalho digno, dentre outras searas do 
humanismo. Por conseguinte, suscita a relevância do trabalho desempenhado 
pelos custodiados, inclusive por acarretar diminuição dos gastos do próprio 
aparelho estatal. Assenta, assim, o trabalho nos presídios, realizado ao lado da 
Fundação Nova Chance e da CIJ, como um dos objetivos precípuos do projeto. 
Ao ensejo, Cíntia Nara Selhorst Barbosa, Presidente da Fundação Nova Chance 
(SEJUDH/MT), destaca a necessidade de se ater à qualificação dos custodiados, 
já que o trabalho muitas vezes é realizado pelos presos sem objetivo. Relata que 
as empresas têm se valido apenas da mão-de-obra dos reeducandos, não 
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oferecendo qualquer qualificação profissional. O Doutor Jorge Alexandre 
Martins Ferreira menciona que na Comarca de Cáceres, onde atua como juiz, há 
cerca de 70 (setenta) presos trabalhando e que o SESC e SENAI têm oferecido 
cursos profissionalizantes. Assim, na Comarca, presos tem trabalhado na coleta 
de lixo, em ramos da construção civil, em supermercados e em diversas 
empresas. A remuneração, por sua vez, abarca, além do salário percebido, uma 
cesta básica, que é entregue a família do detento. Ainda, há incidência de um 
desconto de 10% (dez por cento) destinado ao Estado, valores revertidos em prol 
do próprio presídio e sua estruturação. Menciona o magistrado que, por 
intermédio do Conselho da Comunidade, no ano de 2014 foram empregados R$ 
187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais) em investimentos e que a meta para 
o ano de 2015 é cerca de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). O Dr. 
Waldir Caldas Rodrigues esclarece se preocupar com a manutenção do vínculo 
empregatício no momento da progressão do regime do reeducando. Sublinha o 
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira que a legislação apenas autoriza o 
trabalho do detento após o cumprimento de um sexto da pena, mas que tem 
oferecido a oportunidade do trabalho aos reeducandos, em Cáceres, desde o 
início. Relata que impõe como uma das condições para a progressão do regime 
que o reeducando mantenha seu trabalho nas empresas conveniadas, sob pena de 
regressão. O Dr. Waldir Caldas Rodrigues ressalta que o ideal seria que se 
exigisse das empresas que contratassem determinada percentagem de mão-de-
obra de presos. Relata Cíntia Nara Selhorst Barbosa que, quanto ao recuperando 
que deixa a prisão, a Fundação Nova Chance tem oferecido tratamento, 
reinserindo-o no seio da sociedade por meio do auxílio dos Núcleos de 
Assistência Social e Psicologia, além de conceder educação (cursos 
profissionalizantes), programa de saúde e abrigo, nas situações necessárias. O 
atendimento é solicitado ao magistrado e a Fundação detecta as exigências desse 
preso, analisando suas condições de saúde, educação, moradia e alimentação. 
Pontua o auxílio do SENAI, que tem oferecido gratuidade em cursos 
profissionalizantes importantes, a exemplo do curso de Técnico de Enfermagem. 
Menciona, contudo, que este modelo construtivo não consegue possui estrutura 
apta a abrigar toda a demanda do Estado de Mato Grosso. Relata que na 
Comarca de Lucas do Rio Verde propicia-se ao preso oportunidade de trabalho 
por meio de empresas privadas, mas que não tem ocorrido qualificação deste 
recuperando. Afirma que deve se conferir atenção à responsabilidade social das 
empresas, sobretudo quanto ao aspecto de melhorias da qualificação do preso e 
de sua família, já que o trabalho nem sempre tem agregado valores ao detento 
que trabalha de forma mecânica. Aponta que a Fundação Nova Chance tem 
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direcionado seu olhar a estas situações e que sua atuação não é exclusiva no 
Estado. O Dr. Rubens Alves de Paula, Promotor de Justiça, menciona que o 
projeto preventivo, para diminuição da incidência dos crimes e violência, deve 
esclarecer a responsabilidade do Poder Público frente às famílias, concebidas 
como o foco principal. A Dra. Amini Haddad Campos rememora que a justiça 
restaurativa trabalha não apenas o acusado, mas a vítima e todo seu âmbito 
familiar. A Doutora Lindinalva Correia Rodrigues, Promotora de Justiça, relata 
o andamento de seu projeto “Lá em casa quem manda é o respeito”, o qual tem 
sido realizado há quatro anos junto aos acusados pela prática de crimes no 
âmbito da violência doméstica que se encontram presos. Aponta que o projeto 
tem obtido grandes resultados, com a reincidência de apenas 6% (seis por cento) 
dos reeducandos que participaram do tratamento. O Dr. Rubens Alves de Paula 
pontua que a mudança cultural deve incidir não apenas no comportamento 
infrator, mas também da mulher vítima e todo o seio familiar. A Exma. 
Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça, Maria Erotides Kneip Baranjak, 
relata estudar a violência há muitos anos. Após fazer curso na Universidade de 
São Paulo (USP), concluiu em seus estudos que a violência é cíclica, sendo que 
os agressores, em suma, foram vítimas de violência em sua infância. O Dr. Jorge 
Alexandre Martins Ferreira pontua que o diálogo entre os juízos é importante e 
que a centralização das vagas existentes é essencial, já que muitas vezes, ao se 
solicitar o recambiamento do preso para outras unidades prisionais, obtém-se 
resposta negativa dos juízes, a despeito da existência de vagas no presídio local. 
A Dra. Amini Haddad Campos, em seguida, suscita a questão da necessidade de 
cuidado com as vítimas. Menciona ser necessário o emprego de profilaxias de 
emergência, com concessão de medicamentos para as mulheres vítimas de 
crimes sexuais e ampliação das redes de atendimento psicossocial às pessoas 
vitimadas. A Dra. Amini Haddad Campos solicita o auxílio dos presentes no 
desenvolvimento do projeto, com a formatação de uma rede em conjunto com 
todos os membros da sociedade. Agradece a presença de todos, destacando que 
bons exemplos devem ser divulgados, a exemplo do trabalho desenvolvido pelo 
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira na Comarca de Cáceres. A Juíza Auxiliar, 
então, solicita que os presentes encaminhem por e-mail, no prazo de 15 (quinze) 
dias, propostas e informações acerca da possibilidade de ampliação do projeto, 
com a realização de uma rede de capacitores. Agradece a presença do Dr. 
Aristeu Dias Batista Vilella, por sua atuação no âmbito de angariação de 
profissionais para capacitação para atuação nas audiências de custódia no Fórum 
de Cuiabá, além de estrutura física para o suporte. O magistrado, por sua vez, 
manifesta seu apoio ao projeto e menciona a necessidade de se criar um gabinete 
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de gestão integrada para sistematizar as audiências de custódia. O Dr. Waldir 
Caldas Rodrigues menciona que é testemunha do trabalho desenvolvido no 
âmbito do projeto “Lá em casa quem manda é o respeito”, de autoria da 
promotora de Justiça Lindinalva Correia Rodrigues. Assenta que os agressores 
têm manifestado vergonha por haverem violentado suas parceiras devido à 
mudança cultural trazida pelo projeto. Por fim, consigna que as instituições 
integrantes do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário 
devem ter acesso a todas as informações, contribuindo com sugestões para os 
projetos específicos realizados por quaisquer dos agentes que fazem parte do 
grupo. A Exma. Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, afirma que 
pode ser criado um espaço, no âmbito do site da Corregedoria, destinado ao 
GMF, no qual constariam todas as propostas e discussões referentes às 
temáticas em esgrima. O Dr. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro consigna que a 
intenção é que o projeto seja desenvolvido de forma participativa, mas nem 
sempre as instituições oferecem colaboração. Fixa, assim, que os membros do 
grupo devem, neste momento, trabalhar a temática, apresentando propostas 
para que o campo das ideias se transmude em prática. A Exma. Desembargadora 
Corregedora-Geral menciona que a alteração no site será promovida nos 
próximos dias e que todos os participantes do grupo serão comunicados a este 
respeito. Em seguida, questiona o Dr. João Manoel Pereira Guerra se, após a 
promulgação da Lei Maria da Penha, houve diminuição dos índices de violência 
doméstica. A Exma. Desembargadora Maria Erotides realça que, em verdade, 
após o advento da normativa, conferiu-se visibilidade a estes crimes, de sorte 
que os índices refletem o aumento do número de denúncias de práticas que 
permaneciam veladas no âmbito doméstico. Neste sentido, destaca a Doutora 
Amini Haddad Campos que, nos últimos anos, os dados apontam acréscimo da 
violência doméstica em âmbito nacional, após uma queda do índice após a 
promulgação da Lei nº 11.340/2006, mas que a realidade do Estado de Mato 
Grosso é diversa, por evidenciar diminuição na incidência de crimes contra a 
mulher em âmbito doméstico e familiar. Por sua vez, frisa a Dra. Lindinalva 
Rodrigues que na Cidade de Cuiabá os dados referentes ao feminicídio refletem 
uma queda e que neste ano não houve qualquer registro. Em contraposição, os 
índices do feminicídio na Comarca de Várzea Grande são alarmantes. O Dr. João 
Manoel P. Guerra pontua que seu questionamento advém da reflexão de que a 
lei nasce enferma porque o homem está enfermo, de sorte que as normativas não 
tem o condão de alterar, por si só, esta realidade. Frisa que tratar esta temática é 
fundamental, mas que transformar o diálogo em prática é processo dificultoso, já 
que poucos estão dispostos a sair de sua zona de conforto. Postula que as ações 
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devem ultrapassar o discurso e a palestra e que, na prática, o trabalho é sempre 
realizado por pessoas que tem comprometimento com as coisas que não se veem, 
a exemplo das ações das Pastorais e Igrejas Evangélicas. Declara-se mais 
preocupado com a realização dos direitos e garantias dos reeducandos na prática 
que com os demais aspectos processuais. Ressalta que, na Comarca de Sinop, 
onde atua, todas as cartas subscritas pelos presos são lidas e que os trabalhos 
realizados pela comunidade local têm promovido a ampliação do atendimento e 
melhorias sociais. Consigna que a mudança, no ser humano, ocorre 
internamente e defende a participação de entidades religiosas na efetivação dos 
projetos. Assinala que o ensino teológico aos reeducandos seria benéfico, já que 
o temor a Deus consubstancia uma censura às condutas criminosas, acarretando, 
deste modo, a diminuição da reincidência delitiva. Após, a Exma. 
Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça, Maria Erotides Kneip Baranjak, 
agradece a participação dos convidados e consigna que os projetos, ora em 
debate, serão apresentados ao Tribunal Pleno como oriundos do Grupo de 
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, de autoria de todos os 
membros. Ao fim, alerta a todos que a próxima reunião será divulgada no site da 
Corregedoria-Geral. Às doze horas e vinte e cinco minutos, por nada mais haver 
a relatar e manifestando todos a concordância, pelos termos definidos, eu, 
______________________________ (Maria Isadora Tiveron Frizão), assessora 
jurídica, lavro a presente ata, assinada pela Dra. Amini Haddad Campos, Juíza 
Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, com lista de presença anexa 
(assinatura dos participantes concordantes). 

 
 
 

Amini Haddad Campos 
Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 


