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1. Introdução

A Audiência Pública é um instrumento de participação popular e exercício de cidadania, com a finalidade 

de debater assuntos de interesse público e oportunizar ao cidadão contribuir nos assuntos dizem respeito à 

vida em sociedade. É um instrumento garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

regulamentado por leis federais, pela Constituição Estadual e leis orgânicas municipais, além da Portaria n. 

114/2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

Constitui-se como um instrumento de participação social, que busca colher informações da população sobre 

formulação de políticas públicas voltadas para atender demandas da comunidade, formulação de metas nacio-

nais do Poder Judiciário, em processos licitatórios de grande monta, para instruir processos administrativos, 

para ouvir experts em determinada matéria no julgamento de Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 

pelo Supremo Tribunal Federal - STF, processos de licenciamento ambiental, prestação de contas do Poder 

Executivo, elaboração de Projetos de Lei pelo Legislativo, entre outras finalidades.

 Usualmente, a Audiência pública tem a duração de um período, tem a coordenação de um órgão competente 

ou um conjunto de entidades, na qual é apresentado um tema e é fraqueada a palavra à sociedade local para 

manifestação.
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2. APRESENTAÇÃO 

A audiência pública virtual “Impactos da Pandemia no Sistema Prisional e Estratégias para Aprimoramento da 

Execução Penal”, trata-se de uma realização do Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Corregedoria-

Geral da Justiça.

O Evento foi realizado no dia 02 de julho de 2021, no formato virtual com transmissão pela internet através das 

Plataformas Microsoft TEAMS e disponibilizada pelo Canal do TJMT no YouTube.

2.1 Público alvo: 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, representantes do Poder Legislativo Estadual, Poder Executivo 

Estadual, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Conselho Penitenciário do Estado de Mato Grosso, 

Conselho da Comunidade do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seccional Mato Grosso, Conselho Nacional de Justiça, dentre outras entidades, autoridades e organi-

zações públicas interessadas, com atuação nesta unidade federativa, bem como de qualquer pessoa física sem 

distinção de qualquer natureza, interessada em contribuir com a temática abordada na audiência.

2.2 Objetivo Geral:

 Discutir com a sociedade os impactos da pandemia de Covid-19 no sistema prisional Mato-Grossense e bus-

car estabelecer estratégias para o aprimoramento da Execução Penal, tendo em conta o seu escopo dúplice de 

efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração 

social do condenado, nos termos do art. 1º da Lei de Execução Penal.

Pretende-se, ainda, com Audiência Pública apresentar ao Conselho Nacional de Justiça atividade com ampla 

participação de Magistrados, Servidores de todos os graus de jurisdição e sociedade, de forma a contribuir para 

uma gestão participativa e democrática na elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário e das políticas 

judiciárias do CNJ.
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2.3 Objetivos Específicos: 

• Criar espaços de interlocução para estabelecer e ampliar o diálogo do Poder Judiciário com a 

sociedade, objetivando coletar e fornecer dados a respeito dos impactos da pandemia no sistema 

prisional;

• Esclarecer o panorama verificado no sistema prisional antes e durante a pandemia de Covid-19, 

mediante apresentação de dados pertinentes levantados por órgãos e entidades;

• Colher informações que subsidiem a definição de estratégias e a execução de medidas voltadas 

ao aprimoramento da Execução Penal;

• Abordar os múltiplos aspectos sobre a temática, mediante a aproximação e o debate que 

contribua para a consolidação dos instrumentos de participação política da sociedade, por meio 

da discussão acerca do papel do Estado entre os setores interessados da própria sociedade e o 

Poder Judiciário, viabilizando, assim, o compartilhamento de informações entre parceiros e os 

demais entes do Poder Público.
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3. REGULAMENTAÇÃO 

A audiência pública foi regulamentada pela Portaria Conjunta n. 503/2021 emanadas pela Presidência, Vice-

Presidência e Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

ESTADODEMATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNALDE JUSTIÇA

PORTARIA CONJUNTA TJMT/ PRES/VICE-PRES/CGJ N. 503 DE 19 DE MAIO DE
2021.

Dispõe sobre o Regimento Interno da
Audiência Pública que será realizada nesta
cidade de Cuiabá/MT, de forma virtual, para
discutir com a sociedade o tema “Impactos
da Pandemia no Sistema prisional e
Estratégias para Aprimoramento da
Execução Penal”, e dá outras providências.

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO, a VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MATO GROSSO e o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO , no uso de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com o deliberado
nos autos do Processo CIA nº 0020995-22.2021.8.11.0000;

RESOLVEM:

Art. 1º DESIGNAR a data de 02 de julho de 2021 para realização da Audiência
Pública em que se discutirá o tema “Impactos da Pandemia no Sistema Prisional e Estratégias
para Aprimoramento da Execução Penal”, a ser realizada de forma virtual, com transmissão pela
internet, por meio da Plataforma Microsoft Teams, através de link a ser disponibilizado
oportunamente, e pelo Youtube, com início às 13 horas e 30 minutos e encerramento às 19 horas.

Parágrafo único. O evento contará com a participação da Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso, Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, da
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Desembargadora Maria
Aparecida Ribeiro, do Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, Desembargador
José Zuquim Nogueira, e de representantes do Poder Legislativo Estadual, do Poder Executivo
Estadual, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, do Conselho Penitenciário do Estado
de Mato Grosso, do Conselho da Comunidade, do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário – GMF, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, do Ministério
Público do Estado de Mato Grosso, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato
Grosso e do Conselho Nacional de Justiça, dentre outras entidades, autoridades e organizações
públicas interessadas, com atuação nesta unidade federativa, bem como de qualquer pessoa física
ou jurídica, sem distinção de qualquer natureza, interessada em contribuir com a temática
abordada na audiência.

Art. 2º. Instituir o Regimento Interno da Audiência Pública que terá por tema
“Impactos da Pandemia no Sistema prisional e Estratégias para Aprimoramento da Execução
Penal”, o qual passa a fazer parte integrante desta Portaria.
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ESTADODEMATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNALDE JUSTIÇA

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(documento assinado digitalmente)
Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

Presidente do Tribunalde Justiça

(documento assinado digitalmente)
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO

Vice-Presidente do Tribunalde Justiça

(documento assinado digitalmente)
Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Corregedor-Geral da Justiça
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ESTADODEMATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNALDE JUSTIÇA

REGIMENTO INTERNO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
(PORTARIA CONJUNTA N. 503/2021 – TJMT/PRES/VICE-PRES/CGJ)

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO, a VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MATO GROSSO e o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO , resolvem realizar AUDIÊNCIA PÚBLICA para debater o tema “Impactos da
Pandemia no Sistema prisional e Estratégias para Aprimoramento da Execução Penal”, tendo
em vista que a pandemia ocasionada pelo Novo Coronavírus agravou inúmeros problemas já
existentes no sistema carcerário e ainda trouxe à tona novos desafios, os quais vêm demandando
uma atuação enérgica e urgente do Poder Público, fazendo-se necessário apresentar à sociedade
um panorama atual do sistema prisional Mato-Grossense, identificar e mensurar os impactos
ocasionados pela pandemia de Covid-19 e, ao mesmo tempo, discutir medidas voltadas à
melhoria do sistema de execução penal, nos seguintes termos:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A audiência será promovida e realizada pelo Poder Judiciário do Estado
de Mato Grosso, por intermédio do Tribunalde Justiça do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º A audiência pública terá a finalidade de obter dados, subsídios,
informações, sugestões, críticas e propostas concernentes aos impactos da pandemia no sistema
prisional e à delimitação de estratégias para aprimoramento da Execução Penal, a serem
utilizadas com o propósito de promover melhorias no sistema prisional como um todo, tendo
como premissa que a Execução Penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou
decisão criminal e, ao mesmo tempo, proporcionar condições para a harmônica integração social
do condenado e do internado.

Art. 3º O presente regimento interno estabelece os objetivos, a disciplina, a
metodologia e a forma de participação dos interessados na audiência pública a ser realizada no
dia 02 de julho de 2021, de forma virtual, com transmissão pela internet, por meio da Plataforma
Microsoft Teams e pelo Youtube, através de link a ser disponibilizado oportunamente, com início
às 13 horas e 30 minutos e encerramento às 19 horas.

Parágrafo único. O evento contará com a participação de membros do Poder
Judiciário do Estado de Mato Grosso, como a Presidente do Tribunal de Justiça,
Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça,
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, o Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador José
Zuquim Nogueira, e de representantes do Poder Legislativo Estadual, do Poder Executivo
Estadual, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, do Conselho Penitenciário do Estado
de Mato Grosso, do Conselho da Comunidade, do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário – GMF, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, do Ministério
Público do Estado de Mato Grosso, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato
Grosso e do Conselho Nacional de Justiça, dentre outras entidades, autoridades e organizações
públicas interessadas, com atuação nesta unidade federativa, bem como de qualquer pessoa física
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ESTADODEMATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNALDE JUSTIÇA

ou jurídica, sem distinção de qualquer natureza, interessada em contribuir com a temática
abordada na audiência.

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 4º A audiência pública tem por objetivo fomentar o debate com a sociedade e
as partes interessadas sobre o tema alvo “Impactos da Pandemia no Sistema Prisional e
Estratégias para Aprimoramento da Execução Penal”, fazendo uso de procedimentos
deliberativos abertos a qualquer pessoa, seja física ou jurídica, com o escopo de realizar a coleta
de informações, sugestões e outros elementos que viabilizem a discussão adequada e promovam
o alcance dos resultados esperados.

Parágrafo único. Os objetivos a serem atingidos por intermédio da audiência
pública serão os seguintes:

I) OBJETIVO GERAL: discutir com a sociedade os impactos da pandemia de
Covid-19 no sistema prisional Mato-Grossense e buscar estabelecer estratégias para o
aprimoramento da Execução Penal, tendo em conta o seu escopo dúplice de efetivar as
disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica
integração social do condenado, nos termos do art. 1º da Lei de Execução Penal.

II) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) criar espaços de interlocução para estabelecer e ampliar o diálogo do Poder

Judiciário com a sociedade, objetivando coletar e fornecer dados a respeito dos impactos da
pandemia no sistema prisional;

b) esclarecer o panorama verificado no sistema prisional antes e durante a
pandemia de Covid-19, mediante apresentação de dados pertinentes levantados por órgãos e
entidades;

c) colher informações que subsidiem a definição de estratégias e a execução de
medidas voltadas ao aprimoramento da Execução Penal;

d) abordar os múltiplos aspectos sobre a temática, mediante a aproximação e o
debate que contribua para a consolidação dos instrumentos de participação política da
sociedade, por meio da discussão acerca do papel do Estado entre os setores interessados da
própria sociedade e o Poder Judiciário, viabilizando, assim, o compartilhamento de informações
entre parceiros e os demais entes do Poder Público.

TÍTULO II
DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA

CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA

Art. 5º A sessão da audiência pública será presidida pela Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso, que poderá delegar a outra autoridade judiciária para
conduzir os trabalhos, após a composição da mesa.

Art. 6º Após a composição da mesa e executado o Hino Nacional Brasileiro, a
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ESTADODEMATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNALDE JUSTIÇA

Presidente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declarará aberta a audiência
pública.

Art. 7º São prerrogativas da Presidência:
I - designar um ou mais secretários para assisti-la;
II - fazer a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da audiência,

ordenando o curso das manifestações;
III - decidir sobre a pertinência das intervenções orais e das questões formuladas;
IV - dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão,

bem como sua reabertura ou continuação, quando reputar conveniente, de ofício ou a pedido de
algum participante;

V - alongar o tempo das elocuções, quando considerar necessário e útil.

Art. 8º São atribuições do Secretário:
I - inscrever os participantes de acordo com a ordem das solicitações;
II - controlar o tempo das intervenções orais;
III - registrar o conteúdo das intervenções;
IV - sistematizar as informações;
V - elaborar a ata da audiência pública;
VI - guardar a documentação produzida na audiência.

CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO

Art. 9º A inscrição deverá ser realizada, exclusivamente pela internet, no período
de 15 de junho de 2021 até às 19h do dia 30 de junho de 2021, por meio de um link de inscrição
que será disponibilizado no aplicativo Google Docs, para posterior acesso à Plataforma
Microsoft Teams,através de link a ser disponibilizado oportunamente.

Art. 10. É condição para a participação nos debates a prévia inscrição no evento.
§ 1º. A ordem de inscrição determinará a sequência dos debatedores.
§ 2º. Somente será permitida a inscrição de um representante por organização

social ou pessoa jurídica.
§ 3º. É facultada a apresentação de documentos na fase de inscrição, os quais

ficarão à disposição dos demais participantes para consulta no local das inscrições.

Art. 11. São direitos dos participantes:
I - manifestar livremente suas opiniões sobre as questões tratadas no âmbito da

audiência pública, respeitando as disposições previstas neste regimento;
II - debater as questões tratadas no âmbito da audiência pública;
III - apontar os entraves, pontos fracos e sugerir iniciativas visando à efetividade

da discussão sobre o tema proposto.

Art. 12. São deveres dos participantes:
I - respeitar o regimento interno da audiência pública;
II - observar o tempo estabelecido para intervenção – (art. 17, par. único) e a
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ESTADODEMATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNALDE JUSTIÇA

ordem de
inscrição;
III - preservar o respeito e a civilidade entre os participantes da audiência e seus
organizadores.

Art. 13. Durante a sessão da audiência pública será resguardada a participação
popular nos termos deste regimento, observado o dever de respeito às instituições públicas
envolvidas, não sendo permitidas reclamações contra Juízes, Servidores e Agentes Públicos no
geral.

CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO

Art. 14. A sessão da audiência pública será realizada de forma virtual, com
transmissão pela internet, por meio da Plataforma MicrosoftTeams e pelo Youtube, através de link
a ser disponibilizado oportunamente.

Art. 15. A audiência pública será realizada na forma de exposição e debates orais,
conforme disposto neste regimento.

Art. 16. A audiência pública terá a seguinte ordem:
I - apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da audiência;
II - exposição dos temas a ser analisados, sendo 30 (trinta) minutos para

apresentação de cada expositor;
III - debates orais;
IV - encerramento.

Art. 17. Poderão participar da audiência pública como debatedores quaisquer
pessoas físicas, ou representantes de pessoas jurídicas ou organizações sociais que possuam
interesse geral na questão objeto da audiência.

Parágrafo único. Os participantes disporão de 05 (cinco) minutos para preleção
individual, na qual serão permitidas até duas intervenções orais com duração de 1 (um) minuto
cada.

Art. 18. Ao público em geral será permitido formular perguntas por escrito no
chat, admitidas a critério do condutor da sessão.

Art. 19. A pauta da audiência pública abrangerá três eixos, devendo os
participantes aterem-se aos seguintes temas propostos:

I - Eixo 1: Situação do Sistema Prisional Mato-Grossense antes e durante a
Pandemia de Covid-19;

II - Eixo 2: Prognóstico Epidemiológico e desafios a serem enfrentados pelo
Sistema Prisional;
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ESTADODEMATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNALDE JUSTIÇA

III - Eixo 3: Tecnologiacomo instrumento de Aprimoramento da Execução Penal
e de minimizaçãodos impactos da Pandemia no Sistema Prisional

Art. 20. Concluídas as exposições, debates e intervenções, o Presidente da sessão
dará por concluída a audiência pública.

Art. 21. No final da sessão, o Secretário lavrará ata sucinta dos trabalhos.

CAPÍTULO IV
DA PUBLICIDADE

Art. 22. A audiência pública será divulgada previamente nos diversos meios de
comunicação.

Parágrafo único. Serão permitidas filmagens, gravações e outras formas de
registro.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no
evento ou em decorrência deste têm caráter consultivo e não vinculante, destinando-se a
subsidiar a atuação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso no âmbito das questões afetas
ao objeto da audiência pública, no intuito de zelar pelos princípios da reserva legal, da eficiência,
da prevenção de litígios e assegurar a participação popular, na forma da lei, na condução do
interesse público.

Cuiabá-MT,19 de maio de 2021.

(documento assinado digitalmente)
Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

Presidente do Tribunalde Justiça

(documento assinado digitalmente)
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO

Vice-Presidente do Tribunalde Justiça

(documento assinado digitalmente)
Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Corregedor-Geral da Justiça
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4. DIVULGAÇÃO
O evento foi divulgado em diversos sites de notícias e redes sociais:
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4.1 Hot Site da audiência Pública 

Disponível no endereço - https://audienciasistemaprisional.tjmt.jus.br/ 
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4.2 Formulário de Inscrição Google Docs

Relatório de Audiência Pública “Impactos da pandemia no sistema prisional e Estratégias para aprimoramento da execução penal” 18



5. PROGRAMAÇÃO
    E ROTEIRO
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CERIMÔNIA DE ABERTURA 

EIXO I:
SITUAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL MATO-GROSSENSE 
ANTES E DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

            Des.ORLANDO PERRI
   Supervisor do Grupo de  Monitoramento e   
   Fiscalização do Sistema Carcerário   
   (GMF-MT)

   JEAN CARLOS GONÇALVES
   Secretário Adjunto de      
   Administração Penitenciária/MT
  

   JOSÉ CARLOS EVANGELISTA SANTOS
   Coordenador do Núcleo de Execução Penal  
   da Defensoria Pública Estadual 

DEBATES E RESPOSTAS

Eixo II:
PROGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO E DESAFIOS A SEREM 
ENFRENTADOS PELO SISTEMA PRISIONAL

   Encarceramento Decorrente do Tráfico   
   Ilícito de Drogas - Realidade e Alternativas

   Des. MARCOS MACHADO
   Diretor-Geral da Escola Superior da    
   Magistratura de Mato Grosso (ESMAGIS)

   
   NAILA CRISTINA DE SOUZA
   Psicóloga Coordenadora de Saúde    
   Penitenciária (SESP)  

   
   LUCIANA PORTES DE ALMEIDA
   Enfermeira da Penitenciária Central do   
   Estado 

13h30

14h

14h30

14h50

15h10

15h30

16h

Programação

   ANA CLAUDIA PEREIRA E SILVA
   Coordenadora Estadual da Pastoral     
   Carcerária de Mato Grosso 

            

DEBATES E RESPOSTAS

Eixo III:
TECNOLOGIA COMO INSTRUMENTO DE APRIMORAMENTO DA 
EXECUÇÃO PENAL E DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA 
PANDEMIA NO SISTEMA PRISIONAL

   
   ANTONIO CARLOS DE CASTRO NEVES TAVARES
   Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ e integrante   
   do Departamento de Monitoramento e    
   Fiscalização do Sistema Carcerário e Sistema de   
   Execução de Medidas Socioeducativas – DMF

   HELÍCIA VITTI LOURENÇO
   Juíza de direito Titular da Primeira Vara    
   Criminal e da Vara de Execução Penal de    
   Cáceres - MT 
   
   
   JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE
   Promotora de Justiça Coordenadora do    
   Centro de Apoio Operacional Criminal e da    
   Execução Penal (CAO) do Ministério Público   
   de Mato Grosso e Coordenadora do Núcleo   
   de Execução Penal da Capital 

Debates e Respostas

Encerramento 

LINK INSCRIÇÃO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

16h30

16h50

17h10

17h40

18h20

18h40

19h

17h

Programação

5.1 Programação do Evento
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5.2 Convite do Evento 
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ROTEIRO / SCRIPT  - AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL (CGJ) 
CIA/Expediente:  
DATA: 02-07-2021 (sexta-feira) 
HORÁRIO: Das 13:30h às 19:00h 
AUDIÊNCIA PÚBLICA: “Impactos da Pandemia no Sistema Prisional – Estratégias para Aprimoramento da Execução Penal” 
PRESIDENTE DA AUD. PÚB.: Dr. Emerson Luis Pereira Cajango (CGJ) 
MC: Jhonny Marcus – Locutor da Rádio Estação 
LIBRAS: Janaine Souza, Aleanderson e Raquel (...) - Intérpretes 
Hotsite/Programação: https://audienciasistemaprisional.tjmt.jus.br/  
Transmissão YOUTUBE: www.youtube.com/watch?v=hMaPlwQlaQo  
Mais informações/matéria: www.tjmt.jus.br/noticias/64265#.YN3RTehKjIU  

 
 
I. BOAS-VINDAS / AVISOS (13:30h) 
MC. BOA TARDE A TODAS AS PESSOAS QUE NOS ACOMPANHAM POR 
MEIO DESTA SALA VIRTUAL DA PLATAFORMA TEAMS COMO TAMBÉM 
PELA TRANSMISSÃO AO VIVO NO CANAL OFICIAL DO TJMT, NO YOUTUBE; 
 
- CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO E BIOSSEGURANÇA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA 
COVID-19, ESTA AUDIÊNCIA SERÁ 100% ON-LINE E OBEDECERÁ A UM 
RITO PRÓPRIO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE 
VIDEOCONFERÊNCIA. 
 
- SENHORAS E SENHORES, POR FAVOR, MANTENHAM CELULARES NO 
SILENCIOSO E/OU NO MODO VIBRACAL DURANTE O EVENTO; 
- SOLICITAMOS TAMBÉM QUE MANTENHAM SEUS MICROFONES 
DESABILITADOS E APENAS OS VÍDEOS ABERTOS; 
- PELA ATENÇÃO, AGRADECEMOS!!! 
 
 
VT.1 (01’00’’) EXIBIÇÃO VÍDEO: “VACINAÇÃO REEDUCANDOS”- Comunicação 
https://drive.google.com/file/d/1Ibu42cchWlF5CtA2gxDU3MjiZLAyAN_M/view 

 
II. ABERTURA OFICIAL (13:32h) 
* Sem Hino Nacional 
 
 
MC.: EXCELENTÍSSIMAS AUTORIDADES, SENHORAS E SENHORES, SEJAM 
MUITO BEM-VINDAS TODAS AS PESSOASQUE NOS ASSITEM NESTA 
TARDE! 
- ANUNCIAMOS O INÍCIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: “IMPACTOS DA 
PANDEMIA NO SISTEMA PRISIONAL – ESTRATÉGIAS PARA 
APRIMORAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL” 
 
- Este evento é uma realização do Poder Judiciário de Mato Grosso por meio 
da Corregedoria-Geral da Justiça e OBJETIVA discutir com a sociedade os 
impactos da pandemia de Covid-19 no sistema prisional Mato-Grossense e 
buscar estabelecer estratégias para o aprimoramento do Sistema prisional.  

5.3 Roteiro do Evento 
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Pretende-se, ainda, apresentar ao Conselho Nacional de Justiça atividade com 
ampla participação de Magistrados, Servidores de todos os graus de jurisdição e 
sociedade, de forma a contribuir para uma gestão participativa e democrática na 
elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário e das políticas judiciárias do 
CNJ, atendendo à Portaria Conjunta nº 503, de 19 de maio de 2021, que trata do 
Regimento Interno desta Audiência Pública. 
 
 
III. DISPOSITIVO VIRTUAL (13:32h) 
MC.: ANUNCIAMOS A COMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO VIRTUAL DE 
HONRA... 
 
1. Excelentíssima Senhora, Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 
Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS 
 
2. Excelentíssimo Senhor, Ministro do Supremo Tribunal Federal, GILMAR 
MENDES 
 
3. Excelentíssima Senhora, Corregedora Nacional de Justiça, Ministra do 
Superior Tribunal de Justiça, MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA 
 
4. Excelentíssimo Senhor, Governador do Estado de Mato Grosso, MAURO 
MENDES 
 
5. Excelentíssimo Senhor, Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, 
MARCOS VINICIUS JARDIM RODRIGUES 
 
6. Excelentíssima Senhora, Conselheira do Conselho Nacional do Ministério 
Público (o CNMP) e Conselheira Federal da OAB em Santa Catarina, Dra. 
SANDRA KRIEGER GONÇALVES 
 
7. Excelentíssimo Senhor, Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador JOSÉ 
ZUQUIM NOGUEIRA 
 
8. Excelentíssimo Senhor, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público 
Estadual, Dr. JOSÉ ANTÔNIO BORGES 
 
9. Excelentíssimo Senhor, Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização 
do Sistema Carcerário (GMF-MT), Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA 
PERRI, e palestrante neste evento 
 
10. Excelentíssimo Senhor, Diretor-Geral da Escola Superior da Magistratura de 
Mato Grosso (ESMAGIS-MT), Desembargador MARCOS MACHADO, e 
palestrante neste evento 
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11. Senhor Secretário Estadual de Segurança Pública, Policial Federal 
ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS 
 
12. Senhor Deputado Estadual JOAO BATISTA, neste ato, também 
representando do Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, 
Deputado MAX RUSSI 
 
13. Senhor Coordenador do Núcleo de Execução Penal da Capital, Defensor 
Público JOSÉ CARLOS EVANGELISTA MIRANDA SANTOS, neste ato, também 
representando o Defensor Público-Geral, Dr. CLODOALDO APARECIDO DE 
QUEIROZ, e palestrante neste evento 
 
14. Senhor Juiz Auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça e 
Integrante do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário e Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas – DMF/CNJ, Dr. 
ANTÔNIO CARLOS DE CASTRO NEVES TAVARES, e palestrante neste evento 
 
15. Senhor Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional MT,, 
Dr. FLAVIO JOSÉ FERREIRA, neste ato, representando o Presidente da 
OAB/MT, Dr. LEONARDO PIO DE CAMPOS 
 
 
VT.2 (02’23’’) EXIBIÇÃO VÍDEO: “VISITAS - ” - Comunicação 
https://tjmt-
my.sharepoint.com/personal/nelio_junior_tjmt_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnelio%5Fjunior%5Ftjmt%5Fon
microsoft%5Fcom%2FDocuments%2FMATERIAS%20PARA%20APROVA%C3%87%C3%83O%2F2021%2FVISITAS%20VIRTUAIS%20UNID
ADES%20PENAIS%20f%20evento%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fnelio%5Fjunior%5Ftjmt%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FM
ATERIAS%20PARA%20APROVA%C3%87%C3%83O%2F2021&originalPath=aHR0cHM6Ly90am10LW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp2Oi9nL
3BlcnNvbmFsL25lbGlvX2p1bmlvcl90am10X29ubWljcm9zb2Z0X2NvbS9FUXBVUi1sNmtmdEdwYUtKbnBnVWxCWUJ0Vm9KZVpFQkNhamJhc
EJfSXFYazhnP3J0aW1lPW5KbVFiYzQ4MlVn 

 
IV. REGISTRO DE PRESENÇAS (13:35h) 
MC.: Registramos e agradecemos as presenças de autoridades/órgãos 
representadas  
 
Desembargadores(as) e/ou Júizes(as) Auxiliares do TJMT 
- Des. PAULO DA CUNHA 
- Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA 
- Des. MARIO KONO ROBERTO DE OLIVEIRA; 
- Dra. CHRISTIANE COSTA MARQUES NEVES (CGJ) 
- DR. GERALDO FIDELIS NETO, Juiz-Coordenador do GMF 
 
Palestrantes deste Evento (...) 
- Dr. JEAN CARLOS GONÇALVES, Secretário Adjunto de Administração 
Penitenciária de Mato Grosso (SESP/MT) 
- Dra. HELÍCIA VITTI LOURENÇO, Juíza de Direito Titular da Primeira Vara 
Criminal e da Vara de Execução Penal da Comarca de Cáceres 
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- Dra. JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE, Promotora de Justiça 
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal e da Execução Penal 
(CAO) do Ministério Público de Mato Grosso e Coordenadora do Núcleo de 
Execução Penal da Capital 
- Psicóloga NAILA CRISTINA DE SOUZA, Coordenadora de Saúde Penitenciária 
da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP/MT) 
- Sra. ANA CLAUDIA PEREIRA E SILVA, Coordenadora Estadual da Pastoral 
Carcerária de Mato Grosso 
 
Demais registros 
- Sr. EMANOEL ALVES FLORES, Presidente da Fundação Nova Chance 
(FUNAC) 
- Sra. JACIRA MARIA DA COSTA, Policial Penal Presidente em substituição do 
Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso (SINDSPEN-MT) 
(...) 
 
* Senhoras e Senhores: Magistrados do Poder Judiciário, Membros do Ministério 
Publico Estadual, Membros da Defensoria Publica Estadual, Integrantes dos 
Conselhos Penitenciários, Conselho da Comunidade da Execução Penal; 
Conselho Estadual de Assistência Social... Servidoras e Servidores 
** Senhoras e Senhores, 
 
V. FALAS (13:40h) 
 
1. PARA A ABERTURA OFICIAL, convidamos o Corregedor-Geral da Justiça do 
Estado de Mato Grosso, o Excelentíssimo Desembargador JOSÉ ZUQUIM 
NOGUEIRA 
 
MC.: FARÁ USO DA PALAVRA... 
 
2. Excelentíssimo Senhor GILMAR MENDES, Ministro do Supremo Tribunal 
Federal 
 
3. Dra. SANDRA KRIEGER GONÇALVES, Conselheira do Conselho Nacional do 
Ministério Público (o CNMP) e Conselheira Federal da OAB em Santa Catarina 
 
4. Excelentíssimo Senhor MARCOS VINICIUS JARDIM RODRIGUES, 
Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça 
 
5. Excelentíssimo Senhor MAURO MENDES, Governador do Estado de Mato 
Grosso 
 
MC.: OUVIREMOS O PRONUNCIAMENTO... 
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6. Excelentíssima Senhora MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, 
Ministra do Superior Tribunal de Justiça e Corregedora Nacional de Justiça 
 
7. Excelentíssima Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE 
PÓVOAS, Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
 
MC.: NESTE MOMENTO, DESFAZ-SE O DISPOSITIVO VIRTUAL DE HONRA E 
AGRADECEMOS A PRESENÇA DAS AUTORIDADES. CONVIDAMOS A 
TODAS AS PESSOAS QUE PRESTIGIEM A PROGRAMAÇÃO DESTA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
 
VI PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS E LEITURA DO REGRAMENTO (13:55h) 
MC.: PASSAREMOS AOS TRABALHOS SOB A PRESIDÊNCIA DO DR. 
EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO, JUIZ-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-
GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO. PARA AS BOAS-VINDAS... 
 (Acolhimento às palestrantes e participantes inscritos, como também agradecer 
as pessoas que acompanham pela transmissão virtual) 
DR CAJANGO 
* Registros e agradecimentos...  
 
 
VI. INFORMES - LEITURA DO REGRAMENTO (14:00h) 
 
MC.: PEDIMOS AOS PARTIPANTES ESPECIAL ATENÇÃO À LEITURA DO 
REGRAMENTO DESTA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
- SENHORAS E SENHORES, POR FAVOR, MANTENHAM CELULARES NO 
SILENCIOSO E/OU NO MODO VIBRACAL DURANTE O EVENTO; 
- AOS PARTICIPANTES QUE ESTÃO ON-LINE PELA PLATAFORMA, 
PEDIMOS QUE MANTENHAM – APENAS – OS VÍDEOS HABILITADOS. 
MANTENHAM CELULARES NO SILENCIOSO E/OU NO MODO VIBRACAL 
DURANTE O EVENTO; 
- LEMBRAMOS QUE OS AÚDIOS PERMANECERÃO BLOQUEADOS 
DURANTE AS EXPOSIÇÕES DOS PALESTRANTES A INTERAÇÃO COM A 
PLATEIA VIRTUAL INSCRITA SE DARÁ POR MEIO DO CHAT (BATE-PAPO) 
DA PLATAFORMA; 
- INFORMAMOS QUE NOVOS QUESTIONAMENTOS PODERÃO SER 
ENCAMINHADOS TAMBÉM PELO BATE-PAPO E/OU PELO SEGUINTE E-
MAIL: pandemia.sistemaprisional@tjmt.jus.br; 
 
- PELA ATENÇÃO, AGRADECEMOS! 
 
VIII. PALESTRAS (DEBATES) 
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EIXO I – SITUAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL MATO-GROSSENSE ANTES E 
DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 
 
(14:05h) Palestra 1 (30 min): GMF-MT 
Des. ORLANDO PERRI 
Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário 
CV Resumido: 
Natural de Cuiabá-MT formou-se na Universidade Federal de Mato Grosso e foi 
advogado nas Comarcas de Cuiabá, Cáceres, Poconé e Assessor Jurídico na 
Cemat – Centrais Elétricas de Mato Grosso. Em 1983 foi aprovado, em primeiro 
lugar, no concurso público para Juiz Substituto do Estado de Mato Grosso, 
e  designado para a Comarca de Tangará da Serra. Jurisdicionou ainda nas 
Comarcas de Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres e Rondonópolis, até 
sua promoção para Cuiabá. Foi Presidente da Associação Mato-grossense dos 
Magistrados e promovido a Desembargador no ano de 1996, por 
merecimento. Foi Presidente e Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de Mato Grosso, Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso. Atualmente compõe a Primeira Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça/MT. 
 
* Com a palavra... Des. ORLANDO PERRI, do GMF-MT 
 
(14:30h) Palestra 2 (20min): SESP/MT 
Dr. JEAN CARLOS GONÇALVES 
Secretário Adjunto de Administração Penitenciária de Mato Grosso 
CV Resumido: 
Graduado em Direito pela Universidade de Cuiabá, Pós Graduado em Direito 
Penal e Processo Penal pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, 
Aprovado do XV Exame da OAB. Possui curso de Curso de Intervenção Rápida 
em Recintos Carcerários – Diretoria de Operações Especiais (DPOE)/Brasilia; 
Práticas Operacionais de Agentes Penitenciários; Policial Penal desde 2004. 
Exerceu funções na Cadeia Pública de Dom Aquino; Diretor da Penitenciária 
Central do Estado/PCE; Gerencia de Escolta do Sistema Penitenciário/GESPE; 
Penitenciária Ana Maria do Couto May; Diretor do Centro de Custódia da Capital 
(Polinter); Superintendente do Sistema Socioeducativo; Superintendente de 
Cadeias; Diretor do CCC; Assessor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização 
do Sistema Carcerário GMF/TJMT e atualmente exercendo o Cargo de Secretário 
Adjunto de Administração Penitenciária; 
 
 
(14:50h) Palestra 3 (20 min): DPMT 
Dr. JOSÉ CARLOS EVANGELISTA MIRANDA SANTOS 

Relatório de Audiência Pública “Impactos da pandemia no sistema prisional e Estratégias para aprimoramento da execução penal” 27



Relatório de Audiência Pública “Impactos da pandemia no sistema prisional e Estratégias para aprimoramento da execução penal” 28

 
7 

Coordenador do Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública Estadual 
- Defensor Público  
CV Resumido: 
Graduado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino de Presidente Prudente 
SP e Filosofia (Bacharelado e Licenciatura) pela UFMT- Mato Grosso -
Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Escola Paulista de Direito -
Defensor Público do estado de Mato Grosso desde 2002 e atualmente defensor 
atuante junto à Penitenciária Central do Estado - PCE e Coordenador do Núcleo 
de Execução Penal da capital. 
 
* Com a palavra... Dr. JOSÉ CARLOS EVANGELISTA MIRANDA SANTOS, da 
DPMT 
 
* Perguntas e debate EIXO I (20 Minutos, das 15:10h às 15:30h) 
(DR. EMERSON – Convocação nominal de pessoas inscritas ou perguntas 
enviadas pelo chat/bate-papo e e-mail, convidados com a mãos levantadas) 
 
 
EIXO II – PROGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO E DESAFIOS A SEREM 
ENFRENTADOS PELO SISTEMA PRISIONAL 
 
(15:30h) Palestra 4 (30 min): ESMAGIS-MT 
Des. MARCOS MACHADO 
Diretor-Geral da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso 
CV Resumido: 
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT. 
Membro da Primeira Câmara Criminal e Órgão Especial do TJMT. Diretor Geral 
da Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso – ESMAGIS-MT 
(2021-2022). Coordenador Adjunto da Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas 
do TJMT (2021-2022). Diretor Cultural da Associação Nacional de 
Desembargadores no Estado de Mato Grosso (2020-2021). Suplente do 
Presidente do Tribunal de Justiça no Conselho Estadual de Segurança Pública do 
Estado de Mato Grosso - CONESPMT (2020/2021). Coordenador-adjunto da 
Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas do TJMT (2021-2022). Graduado em 
Direito pela Faculdade de Direito de Araçatuba - SP. Especialista em Direito Civil, 
Direito Penal, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Difusos e Coletivos, 
Processual Civil e Processual Penal. MBA em Poder Judiciário pela Escola de 
Direito do Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas - FGV/Rio. M.B.A em Direito 
do Estado pela Universidade Castelo Branco - RJ. Mestre em Política Social pela 
Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT. Doutorando em Política Social 
pela Universidade de Brasília - UnB e Universidade Federal de Mato Grosso - 
UFMT - (DINTER). 
Para tratar do tema: “Encarceramento Decorrente do Tráfico Ilícito de Drogas 
- Realidade e Alternativa” 
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* Com a palavra... Des. MARCOS MACHADO, da ESMAGIS-MT 
 
 
(16:00h) Palestra 5 (30 min): SESP/MT 
Psicóloga NAILA CRISTINA DE SOUZA 
Coordenadora de Saúde Penitenciária da Secretaria de Estado de Segurança 
Pública 
CV Resumido: 
Psicóloga, Pós Graduada em Saúde Pública com ênfase em Saúde da Família. 
Foi membro titular da Comissão Permanente de Estudos e Investigação Científica 
no âmbito do Sistema Penitenciário de Mato Grosso. Servidora da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública atuou na Penitenciária Central do Estado. 
Atualmente Coordenadora de Saúde Penitenciária. 
 
* Com a palavra... NAILA CRISTINA DE SOUZA, da SESP/MT 
 
 
(16:30h) Palestra 6 (20 min): TJMT  
Sra. ANA CLAUDIA PEREIRA E SILVA 
Coordenadora Estadual da Pastoral Carcerária de Mato Grosso 
CV Resumido: 
Mestre em Estudos de Cultura Contemporânea pela UFMT e Bacharel em 
Comunicação Social também pela UFMT. Pertence à Ordem dos Carmelitas 
Descalços Seculares e é voluntária da Igreja Católica para o sistema 
prisional há 10 anos. Atualmente, é Coordenadora da Pastoral Carcerária 
Regional Oeste 2 e da Rede de Apoio ao Egresso do Sistema Prisional. É 
Conselheira do Conselho de Direitos Humanos de Mato Grosso e do 
Conselho da Comunidade de Execução Penal de Cuiabá.  
 
* Com a palavra... ANA CLAUDIA PEREIRA E SILVA, da Pastoral Carcerária 
 
* Perguntas e debate EIXO II (20 Minutos, das 16:50h às 17:10h) 
(DR. EMERSON – Convocação nominal de pessoas inscritas ou perguntas 
enviadas pelo chat/bate-papo e e-mail, convidados com a mãos levantadas) 
 
 
EIXO III – TECNOLOGIA COMO INSTRUMENTO DE APRIMORAMENTO DA 
EXECUÇÃO PENAL E DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA PANDEMIA NO 
SISTEMA PRISIONAL 
 
(17:10h) Palestra 7 (30 min): CNJ/DMF 
Dr. ANTONIO CARLOS DE CASTRO NEVES TAVARES  
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Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ e integrante do Departamento de 
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sistema de 
Execução de Medidas Socioeducativas 
CV Resumido: 
Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ e integrante do Departamento de 
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sistema de Execução de 
Medidas Socioeducativas – DMF. Juiz titular da 1a Vara Criminal de Caxias do 
Sul/RS. Pós-graduado pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e 
Universidade Estácio de Sá. Graduado pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. 
 
* Com a palavra... Dr. ANTONIO CARLOS DE CASTRO NEVES TAVARES, do 
DMF/CNJ 
 
 
(17:40h) Palestra 8 (30 min): TJMT 
Dra. HELÍCIA VITTI LOURENÇO 
Juíza de direito Titular da Primeira Vara Criminal e da Vara de Execução Penal 
de Cáceres 
CV Resumido: 
Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Atualmente 
Titular da Primeira Vara Criminal de Cáceres e Juíza da Execução Penal. Juíza 
Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 
CEJUSC Virtual Estadual. Membro do GMF – Grupo de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Penitenciário e do Sistema Socioeducativo de Mato 
Grosso (GMF-MT). Membro da Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas do 
TJMT. Integrante do Grupo de Estudos da Magistratura de Mato Grosso - 
GEMAM. Especialista em Direito Processual Penal pela Faculdade IBMEC-SP e 
Instituto Damásio de Direito. M.B.A. em Poder Judiciário - FGV/RJ. Pós-graduada 
em Ciências Penais pela Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL. 
Especialista em Jurisdição Civil – ESMAGIS/MT- Grupo ATAME-UCAM. 
Especialista em Direito Aplicado pela Escola da Magistratura do Estado do 
Paraná. Graduada em Direito pela Universidade Paranaense – UNIPAR – PR. 
 
* Com a palavra... Dra. HELÍCIA VITTI LOURENÇO, do TJMT, Comarca de 
Cáceres 
 
(18:10h) Palestra 9 (30 min): MPMT 
Dra. JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE  
Promotora de Justiça Coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal e 
da Execução Penal (CAO) do Ministério Público de Mato Grosso e Coordenadora 
do Núcleo de Execução Penal da Capital 
CV Resumido: 
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Promotora de justiça do Ministério Público de Mato Grosso desde 1994. Pós 
graduanda em Direito Penal e Criminologia - PUC/RS e pós graduanda em 
Ministério Público Resolutivo e Gestão de Excelência pela Escola Superior do 
Ministério Público de Mato Grosso-FESMP/MT. Atualmente é Coordenadora do 
CAOCriminal e da Execução penal e Coordenadora do Núcleo de Execução 
Penal da capital. 
 
* Com a palavra... JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE, do 
CAOCriminal do MPMT 
 
* Perguntas e debate EIXO II (20 Minutos, das 18:40h às 19:00h) 
(DR. EMERSON – Convocação nominal de pessoas inscritas ou perguntas 
enviadas pelo chat/bate-papo e e-mail, convidados com a mãos levantadas) 
 
 
📹📹📹📹 VT.3 (01:32) EXIBIÇÃO VÍDEO: “CRC – BANDA SHOW”  
MC.: ANTES DO ENCERRAMENTO, ASSISTIREMOS A UM VÍDEO DA Banda 
Musical: CRC – Banda Show, composta por reeducandos do Centro de 
Ressocialização de Cuiabá. No vocal, JOVANIL SALVATERRA, no violão 
CICERO PAULINO, na sanfona JOÃO CANDIDO  e na bateria RAFAEL 
OLIVEIRA 
 
 
 
IX. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
MC.: PARA AS CONSIDERAÇÕES FINAIS, SOB A PRESIDÊNCIA DO JUIZ-
AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, DR. EMERSON LUIS 
PEREIRA CAJANGO, 
* CONVIDAMOS O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, DES. JOSÉ ZUQUIM 
NOGUEIRA 
(...) 
 
MC.: PARA O ENCERRAMENTO OFICICAL, O DR. EMERSON LUIS PEREIRA 
CAJANGO, 
Dar por encerrada a AP 
* Registros e agradecimentos...  
 
 
X. ENCERRAMENTO 
MC.: AGRADECEMOS E DESEJAMOS A TODAS A PESSOAS QUE NOS 
ACOMPANHARAM ATÉ O PRESENTE MOMENTO, UMA EXCELENTE NOITE E 
FELIZ FIM DE SEMANA!  
 
BOA NOITE!!! 
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Alinhamento estratégico

O Tema “Impactos da pandemia no sistema prisional e Estratégias para aprimoramento da execução penal” 

está alinhado aos Macrodesafios da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 do Conselho Nacional 

de Justiça nos seguintes eixos:

• Garantia dos direitos fundamentais; 

• Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a sociedade;

• Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional;

• Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações;

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o tema em debate está inserido nos seguintes 

objetivos do Planejamento Estratégico Participativo 2021-2026 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
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MISSÃO: “Solucionar conflitos, garantindo a prestação 
jurisdicional efetiva e transparente buscando a pacificação social e 
a manutenção do Estado democrático”.

VISÃO DE FUTURO: “Até 2026 ser uma justiça inclusiva, moderna 
e resolutiva para toda a sociedade”.

AT
RI

BU
TOS DE VALOR: Respeito ao cidadão | Acessibilidade | Im

parcialidade | Integridade | Efetividade | Transparência | S
us

te
nt

ab
ili

da
de

Jurisdicionado
Poder Público e Sociedade

PESSOAS, CULTURA
E COMUNICAÇÃO

TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

APRENDIZADO
E CRESCIMENTO

Viabilizar os recursos, 
orçamentários e financeiros, necessários 

para a manutenção e atendimento
das novas demandas

P R I N C Í P I O S  I N S T I T U C I O N A I S :  
Centralidade no cliente | Foco no resultado | Ética | Respeito ao próximo | Comprometimento com a instituição | Cultura da inovação | Proatividade | Corresponsabilidade | Cooperação | Flexibilidade

ATUAÇÃO
INSTITUCIONAL E IMAGEM

Fortalecer a imagem do 
PJMT fomentando ações 
de comunicação e de 
articulação

•Proativa, efetiva e prospectiva

•Junto à sociedade entre os poderes, 
instituições, entidades e órgãos 
superiores

Garantir a eficiência da 
arquitetura organizacional 
com foco em resultados

•Gestão por processos 
direcionando a alocação das 
pessoas e competências, estrutura 
física e requisitos de TIC

Fortalecer a estratégia e a 
infraestrutura de TIC, 
assegurando a transformação 
necessária ao negócio

•Inteligência artificial
•Interação com os 
serviços e-Gov 
•Segurança da 
informação

Implementar a gestão 
estratégica de pessoas

•Saúde e bem estar,atração e retenção
•Desempenho e  valorização da carreira
•Desenvolvimento e capacitação 
orientadas ao negócio

Assegurar a gestão da 
mudança com foco na cultura
de inovação transformação 

•Comunicação interna efetiva

Adotar programas e 
práticas de ustentabilidade 
nas rotinas avançando no 
desenvolvimento 
sustentável

•Gestão por processos direcionando
a alocação das pessoas e 
competências, estrutura física e 
requisitos de TIC

Fortalecer a governança 
institucional viabilizando a 
integridade do PJMT

Implementar a gestão do 
conhecimento e desenvolver 
práticas de inteligência 
competitiva

•Alinhamento entre os níveis 
hierárquicos
•Gestão de riscos 
•Compliance e privacidade
•Governança de TIC

•Retenção e disseminação do 
conhecimento
•Transformação de dados
em conhecimento

RECURSOS

• Fontes alternativas de 
financiamentos à novos 

investimentos 

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL

Garantir maior 
efetividade
na prestação
jurisdicional 

Assegurar a transformação
digital do negócio

Aprimorar os
segmentos da
justiça e 
fortalecer a
atuação nas
mediações e
conciliações 

PROCESSOS
INTERNOS

•Redução do tempo de tramitação
e do acervo processual 

•Capilaridade (postos 
avançados e justiça itinerante)

• Centros de 
inteligência e diálogo 

•Justiça comum, criminal e 
juizados especiais
Justiça multiportas

Garantir a celeridade do
atendimento, assegurando a
confiabilidade e satisfação

dos serviços prestados
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7.1 Informações gerais:

CIA/Processo: 0020995-22.2021.8.11.0000
Data: 02-07-2021 (segunda –feira)
Horário: Das 13:30h às 19:00h

Composição do dispositivo de Honra da Audiência Pública

• Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desembargadora 
Maria Helena Gargaglione Póvoas, 

• Excelentíssimo, Senhor Ministro do Superior Tribunal Federal, Gilmar Mendes;
• Excelentíssima Senhora Corregedora Nacional da Justiça: Ministra Maria Thereza Rocha de 

Assis Moura 
• Excelentíssimo, Senhor Conselheiro do CNJ: Marcos Vinicius Jardim Rodrigues;
• Excelentíssima Senhora Conselheira Nacional do Ministério Público, Sandra Krieger Gonçalves;
• Excelentíssimo Senhor, Governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes;
• Excelentíssimo Senhor, Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José Zuquim Nogueira;
• Excelentíssimo Senhor Desembargador Coordenador do GMF : Orlando de Almeida Perri; 
• Excelentíssima Senhora Desembargadora: Clarice Claudine da Silva;
• Excelentíssimo Senhor Diretor-Geral da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso 

(ESMAGIS) - Desembargador: Marcos Henrique Machado;
• Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça: José Antônio Borges;
• Senhor Secretário de Estado de Segurança Pública, Policial Federal Alexandre Bustamante Dos 

Santos;
• Senhor Juiz Auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça e Integrante do 

Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sistema de Execução 
de Medidas Socioeducativas – DMF : Antônio Carlos De Castro Neves Tavares; 

• Senhor Coordenador do Núcleo de Execução Penal da capital, Defensor Público José Carlos 
Evangelista Miranda Santos.

• Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil: Ulisses Rabaneda; 

• Mestre de Cerimônias: Jhonny Marcus – Locutor da Rádio Estação;
• Intérpretes de Libras: Alleanderson Da Silva Souza, Janaine Souza e Raquel Alves Santos;
• Transmissão plataforma: Microsoft Teams;
• Transmissão pelo Canal do YouTube do TJMT: www.youtube.com/watch?v=hMaPlwQlaQo
• E-mail: pandemia.sistemaprisional@tjmt.jus.br
• Informações: Hotsite - Convite/Programação: https://audienciasistemaprisional.tjmt.jus.br/
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7.2 Pauta da Audiência Pública: 

A Pauta da Audiência Pública foi composta por três eixos:

• Eixo 1 - Situação do Sistema Prisional Mato-Grossense antes e durante a Pandemia de Covid-19;

Palestrantes: 

• Desembargador Orlando Perri - Coordenador do GMF, 
• Doutor Jean Carlos Gonçalves - Secretário Adjunto de Administração Penitenciária; 
• Doutor José Carlos Evangelista Miranda Santos Coordenador do Núcleo de Execução Penal da 

Defensoria Pública Estadual - Defensor Público

Eixo 2 - Prognóstico Epidemiológico e desafios a serem enfrentados pelo Sistema Prisional;

Palestrantes : 

• Desembargador Marcos Henrique Machado – Diretor Geral da Escola Superior da Magistratura 
de Mato Grosso, com Tema “Encarceramento Decorrente Do Tráfico Ilícito De Drogas - Realidade 
E Alternativa”;

• Psicóloga Naila Cristina De Souza , Coordenadora de Saúde  Penitenciária da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública;

• Senhora Ana Claudia Pereira E Silva - Coordenadora Estadual da Pastoral Carcerária de Mato 
Grosso;

Eixo 3 – Tecnologia como instrumento de Aprimoramento da Execução Penal e de minimização dos impac-
tos da Pandemia no Sistema Prisional 

Palestrantes: 

• Dr. Antônio Carlos De Castro Neves Tavares - Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ e integrante do 
Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sistema de Execução de 
Medidas Socioeducativas;

• Dra. Helícia Vitti Lourenço- Juíza de direito Titular da Primeira Vara Criminal e da Vara de 
Execução Penal de Cáceres;

• Dra. Josane Fátima De Carvalho Guariente - Promotora de Justiça Coordenadora do Centro de 
Apoio Operacional Criminal e da Execução Penal (CAO) do Ministério Público de Mato Grosso e 
Coordenadora do Núcleo de Execução Penal da Capital.
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7.3 Dimensionamento Amostral com o Quantitativo e Perfil Geral Dos Participantes

7.4 Quantitativo e perfil dos participantes

Total de Participantes - 298
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Relatório de Presença  

Audiência Pública – Impactos da Pandemia no Sistema Prisional e Estratégias de 
Aprimoramento da Execução Penal.  

 

1. Lista de Presença de Magistrados - 1º Grau de Jurisdição 

  Nome completo (sem 
abreviaturas) 

Instituição / 
Segmento 

Perfil dos Participantes 

1 Abel Balbino 
Guimarães 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

2 Adalto Quintino da 
Silva 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

3 Alcindo Peres da 
Rosa 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

4 Alexandre Delicato 
Pampado 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

5 Alexandre Paulichi 
Chiovitti 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

6 Ana Cristina Silva 
Mendes 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

7 Ana Graziela Vaz de 
Campos Alves Corrêa 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

8 André Luciano Costa 
Gahyva 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

9 Antônio Carlos 
Pereira de Souza 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

10 Antônio Fábio da 
Silva Marquezini 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

11 Aristeu Dias Batista 
Vilella 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

7.5 Lista de Presença dos Participantes
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12 Aroldo Jose Zonta 
Burgarelli 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

13 Arom Olímpio Pereira 
Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

14 
Arthur Moreira 
Pedreira de 
Albuquerque 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

15 Bruno César 
Singulani França 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

16 Carlos Augusto 
Ferrari 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

17 Christiane da Costa 
Marques Neves 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

18 Conrado machado 
Simão 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

19 Cristhiane Trombini 
Puia Baggio 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

20 Daiane Marilyn Vaz 
Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

21 Daiene Vaz Carvalho 
Goulart 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

22 Daniel de Sousa 
Campos 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

23 Dante Rodrigo 
Aranha da Silva 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

24 Diego Hartmann 
Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

25 Edna Ederli Coutinho 
Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 
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26 Ednei Ferreira dos 
Santos 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

27 Elmo Lamoia de 
Moraes 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

28 Emanuelle C Navarro 
Mano 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

29 Emerson Luis Pereira 
Cajango 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

30 Fabio Alves Cardoso 
Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

 
31 Fabio Petengill 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

32 Fabrício Sávio da 
Veiga Carlota 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

33 Fernando Kendi 
Ishikawa 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

34 Francisco Alexandre 
Ferreira Mendes Neto 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

35 Francisco Rogério 
Barros 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

36 Geraldo Fernandes 
Fidelis Neto 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

37 Glauber Lingiardi 
Strachicini 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

38 
graciene pauline 
mazeto corrêa da 
costa 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

39 Helicia Vitti 
Lourenço 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 
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40 
Henriqueta Fernanda 
Chaves Alencar 
Ferreira Lima 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

41 Hugo Jose Freitas da 
silva  

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

42 Ítalo Osvaldo Alves 
da Silva 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

43 Jamilson Haddad 
Campos 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

44 Janaína Cristina de 
Almeida 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

45 João Bosco Soares da 
Silva 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

46 João Filho de 
Almeida Portela 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

47 João Francisco 
Campos de Almeida 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

48 Jorge Alexandre 
Martins Ferreira 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

49 Jose Eduardo Mariano 
 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

50 Juliano Hermont 
Hermes da Silva 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

51 Kátia Rodrigues 
Oliveira 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

52 Leilamar Aparecida 
Rodrigues 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

53 Lener Leopoldo da 
Silva Coelho 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 
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54 Lilian Bartolazzi 
Laurindo Bianchini 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

55 Luciana Braga Simão 
Tomazetti 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

56 Marcelo Sousa Melo 
Bento de Resende 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

57 Márcio Rogério 
Martins 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

58 Marcos Faleiros da 
Silva 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

59 Maria Mazarelo 
Farias Pinto 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

60 Marilza Aparecida 
Vitório 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

61 Mário Roberto Kono 
de Oliveira 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

62 Mauricio Alexandre 
Ribeiro 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

63 Melissa de Lima 
Araújo  

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

64 Moacir Rogério 
Tortato 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

65 Murilo Moura 
Mesquita 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

66 Paulo da Cunha 
Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

67 Paulo Márcio Soares 
de Carvalho 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

Relatório de Audiência Pública “Impactos da pandemia no sistema prisional e Estratégias para aprimoramento da execução penal” 43



Relatório de Audiência Pública “Impactos da pandemia no sistema prisional e Estratégias para aprimoramento da execução penal” 44

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Corregedoria-Geral da Justiça 
 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO S/Nº - CPA –         
CUIABÁ – MT – CEP.: 78.050-970 – TELEFONE 3617-3000 

 

68 Rafael Depra 
Panichella 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

69 Rafael Siman 
Carvalho 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

70 Raul Lara Leite 
Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

71 Renata do Carmo 
Evaristo Parreira 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

72 Renato José de 
Almeida Costa Filho 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

73 Ricardo Frazon 
Menegucci 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

74 Ricardo Nicolino de 
Castro 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

75 Rodrigo Roberto 
Curvo 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

76 Rosangela Zacarkim 
dos Santos 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

77 Suelen Barizon 
Hartmann 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

78 Tatiane Colombo 
Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

79 
Thalles Nóbrega 
Miranda Rezende de 
Britto 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

80 Tibério de Lucena 
Batista 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 

81 Vagner Dupim Dias 
Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrados 1º Grau de Jurisdição 
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82 Victor Lima Pinto 
Coelho 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

83 Walter Tomaz da 
Costa 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

Total  83  

 
2. Lista de Presença Magistrados - 2º Grau de Jurisdição 

  Nome completo (sem 
abreviaturas) 

Instituição / 
Segmento 

Perfil dos Participantes 

1 Maria Helena 
Gargaglione Povoas 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 2º grau de jurisdição 

2 José Zuquim Nogueira 
Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 2º grau de jurisdição 

3 Clarice Claudino da 
Silva 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 2º grau de jurisdição 

4 Marcos Henrique 
Machado 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 2º grau de jurisdição 

5 Orlando de Almeida 
Perri 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 2º grau de jurisdição 

Total  5 

 

3. Lista de Presença de Servidores - 1 º Grau Jurisdição 

  Nome completo (sem 
abreviaturas) 

Instituição / 
Segmento 

Perfil dos Participantes 

1 Adriana Silva Duarte 
Quinteiro 

Cadeia Pública 
Feminina de 
Nortelândia 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

2 Aline Angeli Coelho Comarca de Cáceres Servidor do 1º grau de jurisdição 

3 Amanda Chaves 
Macedo 

Comarca de Mirassol 
D'oeste Servidor do 1º grau de jurisdição 
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4 Ana Carolina Tozo da 
Costa 

Comarca de 
Campinápolis Servidor do 1º grau de jurisdição 

5 Ana Gabriela Dorileo 
Caldas Leventi 

Secretária de 
Segurança Pública 
do Estado de Mato 
Grosso/ SAAP 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

6 Ana Paula Cunha 
JECRIM - Juizado 
Especial Criminal 
Unificado 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

7 Antonio Miranda 
Lima Filho Comarca de Sorriso Servidor do 1º grau de jurisdição 

8 Armedina Martins de 
Souza 

Comarca de 
Rondonópolis Servidor do 1º grau de jurisdição 

9 Bruno Carlos Peixoto 
Comarca de 
Criminal de Várzea 
Grande 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

10 Cassia Regina Chagas 
da Silva Rodrigues 

CPE- Centro de 
Processamento 
Eletrônico 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

11 Daniel Taques Cortez Comarca de Poconé Servidor do 1º grau de jurisdição 

12 Danyara Mesquita de 
Abreu Comarca de Juína Servidor do 1º grau de jurisdição 

13 Deusdete Fernandes 
da Silva 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

14 Dilmar Figueira de 
Almeida Junior 

CPE- Centro de 
Processamento 
Eletrônico 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

15 Douglas Phellipe de 
Moraes Pereira 

CPE- Centro de 
Processamento 
Eletrônico 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

16 Euvis Jackson Nunes 
de Farias 

CPE- Centro de 
Processamento 
Eletrônico 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

17 Francislene Santos 
Vilela Pinto 

Segunda Vara 
Criminal Servidor do 1º grau de jurisdição 

18 Gabriela Bigio Tardin 
Sales Silva 

CPE- Centro de 
Processamento 
Eletrônico 

Servidor do 1º grau de jurisdição 
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19 Georgia Michelle 
Lima de Oliveira 

CPE- Centro de 
Processamento 
Eletrônico 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

20 Hanna Queiroz Viana 
Maciel Comarca de Poconé Servidor do 1º grau de jurisdição 

21 Hugo Leonardo 
Bonfim Fernandes 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

22 Indira Jade Duarte 
Lima Comarca de Cáceres Servidor do 1º grau de jurisdição 

23 Iosmar Martins de 
Souza 

Comarca de Várzea 
Grande Servidor do 1º grau de jurisdição 

24 Ivonete Costa Freire 
Rinaldi da Silva 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

25 Jessica Schauani 
Lopes Comarca de Matupá Servidor do 1º grau de jurisdição 

26 João Victor Alves 
Ribeiro 

CPE - Central de 
Processamento 
Eletrônico 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

27 José da Guia da Silva 
Miranda 

Comarca de Várzea 
Grande Servidor do 1º grau de jurisdição 

28 Judite Anschau 
Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

29 Juliana Gabriela Lizze 
Linares 

CPE - Central de 
Processamento 
Eletrônico 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

30 Kamilla Tomie Matsu 
Freitas 

CPE - Central de 
Processamento 
Eletrônico 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

31 Kassiane Vizentin 
Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

32 Kleber Wilson Rafael 
dos Santos Comarca de Sinop Servidor do 1º grau de jurisdição 

33 Larissa Marques de 
Arruda e Silva 

CPE - Central de 
Processamento 
Eletrônico 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

34 Leny Teixeira Stephan Comarca de 
Querência Servidor do 1º grau de jurisdição 
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35 Letícia Campos 
Guedes Ourives 

Corregedoria-Geral 
da Justiça Servidor do 1º grau de jurisdição 

36 Letícia Frigeri 
Barboza Comarca de Nobres Servidor do 1º grau de jurisdição 

37 Lívia Búfalo 
Mendonça 

CPE - Central de 
Processamento 
Eletrônico 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

38 Luana Suellen Souza 
Bornaghi 

Comarca de Pontes e 
Lacerda Servidor do 1º grau de jurisdição 

39 Luana Wendt Ferreira Corregedoria-Geral 
da Justiça Servidor do 1º grau de jurisdição 

40 Lucileide Santos de 
Oliveira Dusanoski Comarca de Apiacás Servidor do 1º grau de jurisdição 

41 Luiz Gustavo 
Rodrigues Anacleto Comarca de Sinop Servidor do 1º grau de jurisdição 

42 Luiz Milano da Silva 
Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

43 Lyvia Chrystina 
Miranda Pedroso 

CPE - Central de 
Processamento 
Eletrônico 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

44 Marcia Cardoso 
Balbino Araujo 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

45 Márcia Rubia 
Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

46 Maria Alice Pinto de 
Arruda Zampieri 

Corregedoria-Geral 
da Justiça Servidor do 1º grau de jurisdição 

47 Maurilio Gobatti de 
Mattos Junior 

Juizado Especial do 
Cristo Rei - Várzea 
Grande 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

48 Mayara Rodrigues 
Andregheti 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

49 Mônica de Almeida 
Silva 

Corregedoria-Geral 
da Justiça Servidor do 1º grau de jurisdição 

50 Nádia Aparecida de 
Araújo Martins 

Comarca de Campo 
Verde Servidor do 1º grau de jurisdição 

51 Patrícia Cristina dos 
Santos Bachega 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato Servidor do 1º grau de jurisdição 
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Grosso 

52 Paulo Cesar Teixeira 
Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

53 Priscilla de Lima 
Pinheiro Comarca de Apiacás Servidor do 1º grau de jurisdição 

54 Regina Celia Garcia 
Borges 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

55 Roseli Cardoso 
Saucedo Magalhães 

Corregedoria-Geral 
da Justiça Servidor do 1º grau de jurisdição 

56 Rosil Venina da 
Fonseca 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

57 Valdete Luiza Ascari 
Salvalaggio 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

58 Vitor Moreno de 
Alcântara Moura 

CPE - Central de 
Processamento 
Eletrônico 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

59 Wellington Campos 
Costa 

Comarca de 
Diamantino  Servidor do 1º grau de jurisdição 

60 Zamiah de Oliveira 
Almeida 

CPE - Central de 
Processamento 
Eletrônico 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

Total  60 
 

4. Lista de Presença Servidores -  2º Grau de Jurisdição 

  Nome completo  Instituição / Segmento Perfil dos Participantes 

1 Afonso Vitorino Maciel Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

2 
Alba Daura Elias 
Cozzolino 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

3 
Ana Carolina Cintra 
Josetti 

Corregedoria Geral da 
Justiça/ Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 
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4 
Angela Cristina Gaspar 
Nogueira 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

5 
Brenno Ricardo Macedo 
Soares 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

6 
Cibelly Rella de 
Almeida  

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

7 Claudia Guarim Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

8 Cleci Pavlack Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

9 
Cristiane Moraes 
Ramalho Fares 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

10 
Diego Tiago da Costa 
Cabral 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

11 
Dionéia Aparecida 
Taques Herane 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

12 Elaine Zorgetti Pereira 
Corregedoria Geral da 
Justiça/ Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

13 
Fábio Rogério Martins 
de Oliveira 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

14 
Flavio de Paiva Pinto 

 

Corregedoria Geral da 
Justiça/ Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

15 Francismar Petini Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

16 Helen Oliveira Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

17 Iraí Sparapan de Brito Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

18 Johnny Marcos Ribeiro Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

19 
José Eduardo Soares 
Guimarães 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 
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20 
Kalia Ramos Miranda 
Farina 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

21 Larissa Shimoya Krahn Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

22 
Lincon Monteiro 
Benites 

Corregedoria Geral da 
Justiça/ Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

23 
Luciana Castrillon da 
Fonseca Salema 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

24 
Marcela Iane Venturini 
Padovam Costa 

Corregedoria Geral da 
Justiça/ Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

25 
Maria José Ferreira de 
Lima Shimakawa 

Corregedoria Geral da 
Justiça/ Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

26 
Maria Luiza de Assis 
Gomes 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

27 Monica A. O. Silva Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

28 Nadhia Figueiredo Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

29 
Ranniery Wanrhawtt 
Azeredo de Queiroz 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

30 Regina Ono Gabriel Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

31 Reginaldo Magro Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

32 
Renatta Souza Carvalho 
Tirapelle   

Corregedoria Geral da 
Justiça/ Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

33 
Rosevete dos Santos 
Maciel Teixeira 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

34 
Sandra Maria Castilho 
Ribeiro Miranda 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

35 
Vanessa Pereira de 
Oliveira 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 
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36 Wagner Zanan Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

37 Yuna Jessica de Freitas Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso Servidor do 2º grau de jurisdição 

Total  37 
 

5. Lista de Participantes - Outros órgãos /associações do Estado de Mato 
Grosso 

  Nome completo  Instituição / Segmento Perfil dos Participantes 

1 Alceu Munz de Avila Secretaria de Segurança 
Pública - SESP 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

2 
Alexandre Bustamante 
dos Santos  

Secretaria de Segurança 
Pública - SESP 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

3 
Amanda Freire de 
Amorim Ministério Público Representantes de outros órgãos 

/associações de MT 

4 
Ana Claudia Pereira e 
Silva  N/C Representantes de outros órgãos 

/associações de MT 

5 
André Renato Robelo 
Rossignolo Defensoria Publica Representantes de outros órgãos 

/associações de MT 

6 
Carlos Correa Ribeiro 
Neto Casa Civil  Representantes de outros órgãos 

/associações de MT 

7 Caroline Piloni Soccol Sistema Prisional 
SEJUDH 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

8 Cristiane Silva Lima 
Professora na unidade 
prisional da cidade de 
Peixoto de Azevedo 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

9 
Danieli Fernanda Delpin 
Santiago 

Centro de Detenção 
Provisória de Tangará da 
Serra 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

10 Diego Rodrigues Costa Ministério Público Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 
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11 Eduardo Spinelli 
Companhia Mato-
grossense de Mineração 
– METAMAT 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

12 
Elinaldo Angelo da 
Conceição Educação Representantes de outros órgãos 

/associações de MT 

13 
Fabiana Amaral 
Andrade 

Secretaria de Estado de 
Segurança Pública 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

14 Fábio Araújo Porangaba Secretaria de Estado de 
Segurança Pública 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

15 Flávio Ferreira  Secretario Geral da 
OAB-MT 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

16 
Hevillin Lyra Nazário de 
Figueiredo Defensoria Publica Representantes de outros órgãos 

/associações de MT 

17 
Jacira Maria da Costa 
Silva 

 

SINDSPEN-MT 
Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

18 Jean Carlos Gonçalves Secretaria de Estado de 
Segurança Pública 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

19 
João Batista Pereira de 
Souza Assembleia Legislativa Representantes de outros órgãos 

/associações de MT 

20 
Josane Fátima de 
Carvalho Guariente  Ministério Público Representantes de outros órgãos 

/associações de MT 

21 
José Antônio Borges 
Pereira Ministério Público Representantes de outros órgãos 

/associações de MT 

22 
José Carlos Evangelista 
Miranda Santos  Defensoria Publica Representantes de outros órgãos 

/associações de MT 

23 Josiani Maria Alves Penitenciária Ferrugen 
Sinop 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

24 
Juliany Cristina Herane 
Danhoni Ministério Público Representantes de outros órgãos 

/associações de MT 
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25 Kennedy M Dias  Secretário Adjunto de 
Direitos Humanos 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

26 Lizzia kelly Ferraro Plantão de violência 
doméstica e sexual 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

27 
Lucinéia Aparecida 
Munhol de Oliveira 
Zanutto 

Secretaria de Estado de 
Segurança Pública 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

28 Margaret Oliveira Secretaria de Estado de 
Segurança Pública 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

29 Marcos Governo do Estado de 
MT 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

30 Nadja Furtado Bortolotti CNJ  Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

31 Naila Cristina de Souza Secretaria de Estado de 
Segurança Pública 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

32 
Natacha De Souza 
Ayesh Ministério Público Representantes de outros órgãos 

/associações de MT 

33 Rowayne Soares Ramos Secretaria de Estado de 
Segurança Pública 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

34 
Virginia Luiza de 
Oliveira Lima 
Madureira 

Ministério Público Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

Total 34 

 

6. Lista de Participantes de Outros órgãos /associações - Outros estados 

 Nome completo Instituição / 
Segmento Perfil dos Participantes 

1 
Antonio Carlos de 
Castro Neves Tavares CNJ Representantes de outros órgãos Outros 

órgãos /associações - Outros estados 

2 Camila Cabral Paludo SEJUF PR Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 
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3 
Elizete Cardoso 
Assunção 

Secretaria de Estado 
de Educação do Pará 
- SEDUC/PA 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

4 
Marcos Vinícius Jardim 
Rodrigues CNJ Representantes de outros órgãos Outros 

órgãos /associações - Outros estados 

5 
Maria Thereza Rocha de 
Assis Moura Ministra CNJ Representantes de outros órgãos Outros 

órgãos /associações - Outros estados 

6 Gilmar Mendes Ministro do Supremo 
Tribunal Federal 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

7 Mônica Felícia Peixoto Missões Nacionais Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

8 
Sandra Krieger 
Gonçalves 

Conselheira do 
Conselho Nacional 
do Ministério Público 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

Total  8 

 

7. Lista de Participantes - Sociedade 

  Nome completo  Instituição / Segmento Perfil dos Participantes 

1 Adrian Bastos Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

2 
Adrielly Fernanda Neves 
da Silva 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

3 Alexandre Tochetto Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

4 Aline Andrade de Oliveira Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

5 
Aline do Espirito Santo 
Rodrigues 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

6 Alvarlene Rosa Masiero Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 
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7 
Amanda Jesuita 
Kozievitch 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

8 
Ana Carolina Belleze 
Silva 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

9 
Ana Clara de Brito 
Siqueira 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

10 Bárbara Bambil Nunes Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

11 
Bruna Marques de 
Aguilares 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

12 
Chad Henrique Gomes da 
Silva 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

13 Claudia Infantina Martins Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

14 Élida Soares Bottari Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

15 
Erick Alexandre 
Gonçalves de Lima 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

16 
Erick Maciel de Oliveira 
Rodrigues 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

17 
Érika Ribeiro Gomes de 
Oliveira 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

18 
Fabiana Flávia de 
Magalhães Nascimento 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

19 
Fábio do Nascimento 
Silva 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

20 Fernanda Monteiro Böer Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

21 Fernando Turbino Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

22 Filipe Maia Broeto Público Geral ou Público Sociedade 
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externo. 

23 
Francisco Augusto Cruz 
de Araújo 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

24 
Franco Ariel Bizarello dos 
Santos 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

25 
Gabrielli Teixeira 
Fernandes 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

26 Gilmar Barbaresco Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

27 
Gisele Aparecida de 
Carvalho 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

28 
Glaucia Patricia Viana 
Conceição 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

29 
Graciele Cristina Romero 
Munhoz 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

30 Jacira Cecilia Comandolli Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

31 
Juana Caroline Carvalho 
Silva 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

32 
Juliana Susan Marçal 
Rocha 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

33 
Kátia Ferreira Silva 
Pereira 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

34 Keyla Nunes Rondon Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

35 Kleber Fonseca de Souza Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

36 
Laudenice Santos 
quaresma 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

37 Leandro Oliveira Paiva Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 
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38 Lenil da Costa Figueiredo Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

39 
Lucas Kainã Barreto 
Macedo 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

40 Luís Paulo Campos Costa Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

41 Maicon Brasil Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

42 Mara Magri Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

43 Marcela Rúbia Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

44 Marcela Silva Abdalla Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

45 Marcelo Padilha Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

46 Marcia Medes de Oliveira Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

47 Marcos Fernandes Rafael Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

48 
Marcos Ricardo Abreu 
Alencar 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

49 
Maria Eduarda de Souza 
Fernandes 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

50 
Maria Rita de Souza 
Barreto Rezende 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

51 Maria Torres Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

52 Marilena Rudy Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

53 Mário Machado Público Geral ou Público Sociedade 
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externo. 

54 
Matheus Alberto Rondon 
e Silva 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

55 Mauro Carvalho Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

56 
Nayara Machado de 
Campos 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

57 
Nelson Gonçalves de 
Souza Junior 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

58 
Odacir Antonio Lorenzoni 
Ferraz 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

59 
Paulo Antônio Mikuni 
Mendonça 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

60 Poliana Zumerle Furtado Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

61 Priscilla Karen M Jung Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

62 
Samara Emile Aparecida 
da Conceição 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

63 Sandro Augusto Lohmann Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

64 
Sanielly hurtado de 
Oliveira 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

65 Tatiana Dias de Campos Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

66 
Thais Laressa Tavares de 
Sousa 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

67 Ulisses Rabaneda Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

68 Vanessa Eloíza da Silva Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 
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69 
Viviani de Souza 
Nogueira Cazoni de 
Castro 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

70 
Wesley Marques 
Horbatiuk 

Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

71 Yasmin Lara Público Geral ou Público 
externo. Sociedade 

Total 71  Sociedade 
 

Total Geral de Participantes 298 
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Relatórios de acompanhamento e finalização audiência 02-07-2021

 
ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE                           
CURSO DA ESCOLA DOS SERVIDORES 
 

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO S/Nº - CPA – 

 – CUIABÁ – MT – CEP.: 78.050-970 – TELEFONE PABX:(65)617-3262 
Email: escola.planejamento@tjmt.jus.br  

 

CIA 0023882-76.2021.8.11.0000   
 
 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E FINALIZAÇÃO 
 
 

1 - Atividade:  

 

 Atendendo a Portaria Conjunta TJMT/PRES/CGJ nº 503/2021, que dispõe 

sobre o Regimento Interno da Audiência Pública que será realizada nesta 

cidade de Cuiabá/MT com a temática: “Impactos da Pandemia no 

Sistema Prisional e Estratégias para Aprimoramento da Execução 

Penal.” 

 

2 – Programação – Palestrantes - Mediador: 

 

 . Presidente do Tribunal de Justiça Desembargadora Maria Helena 

Gargaglione Póvoas 

 . Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e Coordenadora do CEMULHER 

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

 . Corregedor-Geral da Justiça  Desembargador José Zuquim Nogueira  

 Dra. SANDRA KRIEGER GONÇALVES, Conselheira do Conselho 

Nacional do Ministério Público (o CNMP) e Conselheira Federal da OAB 

em Santa Catarina 

 Excelentíssimo Senhor Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, Conselheiro 

do Conselho Nacional de Justiça  

  Excelentíssimo Senhor Mauro Mendes, Governador do Estado de Mato 

Grosso 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE                           
CURSO DA ESCOLA DOS SERVIDORES 
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 – CUIABÁ – MT – CEP.: 78.050-970 – TELEFONE PABX:(65)617-3262 
Email: escola.planejamento@tjmt.jus.br  

 

EIXOS:  

 

Tema: Impactos da Pandemia no Sistema Prisional e Estratégias para 

Aprimoramento da Execução Penal 

  

Eixo 1: Situação do Sistema Prisional Mato-Grossense antes e durante a Pandemia de 

Covid-19. 

 Expositores: desembargador Orlando de Almeida Perri - Supervisor do 

Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário de Mato 

Grosso (GMF-MT);  

 Jean Carlos Gonçalves - Secretário Adjunto de Administração 

Penitenciária de Mato Grosso e   

 defensor público José Carlos Evangelista Miranda Santos – Coordenador 

do Núcleo de Execuções Penais de Cuiabá. 

  
Eixo 2: Prognóstico Epidemiológico e desafios a serem enfrentados pelo Sistema 

Prisional 

 Expositores: desembargador Marcos Machado - Diretor-Geral da Escola 

Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso (Esmagis);  

 Naila Cristina de Souza - Psicóloga e Coordenadora de Saúde 

Penitenciária (SESP);  

 Ana Claudia Pereira e Silva - Coordenadora Estadual da Pastoral 

Carcerária de Mato Grosso. 

  
Eixo 3: Tecnologia como Instrumento de Aprimoramento da Execução Penal e de 

Minimização dos Impactos da Pandemia no Sistema Prisional 

 Dr. Antônio Carlos de Castro Neves Tavares Juiz Auxiliar da Presidência 

do CNJ e integrante do Departamento de Monitoramento e Fiscalização 

do Sistema Carcerário e Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas 

 Expositoras: juíza Helícia Vitti Lourenço - Vara de Execução Penal da 

Comarca de Cáceres (MT);  
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 promotora Josane Fátima de Carvalho Guariente - Coordenadora do 

Núcleo de Execução Penal da Comarca de Cuiabá e Coordenadora do 

Centro de Apoio Operacional Criminal e da Execução Penal. 

 

Mediador da Audiência Pública – Dr. Emerson Luis Pereira Cajango 

 

3 – Portaria Conjunta: Andamento n.2/TJ  

 
4 - Descrição:  

 Audiência Pública com a temática: Impactos da Pandemia no Sistema Prisional e 

Estratégias para Aprimoramento da Execução Penal, de modo a identificar 

estratégias para evento faz parte do planejamento estratégico da atual gestão da 

Corregedoria no que diz respeito a implementação de ações para Aprimoramento 

da Execução Penal nas instituições do Estado de Mato Grosso.     

 
5 –  Data Audiência Pública – 02 de julho de 2021 

 

6 – Horário: 13 horas e 30 minutos e encerramento às 19 horas, 

 

7 - Carga Horária: 5h30 horas/aula. 

 

8 - Local: Plataforma Microsoft Teams  

 

9 – Documentos juntados: 

 Relatório final de turma; 
 
10 - Relatório Quantitativo:  

 
    02 de julho de 2021 – 13h30 as 19h 

 
Inscritos 295 
Participantes presentes em Audiência Pública 282 
Palestrantes / Facilitadores / Mediadores 016 
Total participantes 298 
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 Observações:  
 

 A Audiência Pública foi realizada por videoconferência na Plataforma Microsoft 

Teams, transmitida pelo canal do YOUTUBE. 

 A inscrição realizada, exclusivamente pela internet, no período de 16 de junho de 

2021 até dia 01 de julho de 2021, às 17h.  Após a inscrição foi encaminhado o 

acesso à Plataforma Teams, através de link.   

 A atividade foi realizada por videoconferência, considerando as medidas 

preventivas adotadas pelo Poder Judiciário para evitar o Covid 19.   

 A Coordenadoria da Escola dos Servidores, por meio do Departamento de 

Planejamento e Estudos da Escola dos Servidores e Gestão de Acompanhamento 

e avaliação de cursos realizou os procedimentos para inscrição, confirmação e 

envio do link para acesso a sala virtual da Audiência Pública, acompanhamento 

durante o evento; bem como a divulgação em conjunto com a Coordenadoria de 

Comunicação da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 Após sua realização o evento foi registrado junto ao Sistema da Escola dos 

Servidores – SGE, gerando uma relação dos presentes para os quais 

posteriormente serão encaminhados Certificado de Participação.   

 Participaram da Audiência a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 

corregedora nacional de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, o ministro do 

STF, Gilmar Mendes, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o 

governador de Mato Grosso Mauro Mendes, o procurador-geral de Justiça José 

Antônio Borges e o conselheiro do CNJ, Marcos Vinicius Jardim Rodrigues. 

Cuiabá, 8 de julho de 2021. 
 
 
 
                          Assinado digitalmente 
             Luciana Castrillon da Fonseca Salema 
             Gestão de Acompanhamento e Avaliação  
                   da Escola dos Servidores  

LUCIANA CASTRILLON 
DA FONSECA 
SALEMA:3942

Assinado de forma digital por 
LUCIANA CASTRILLON DA 
FONSECA SALEMA:3942 
Dados: 2021.07.08 16:51:58 
-04'00'
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7.6 Quantitativo de Visualização através do Canal YOUTUBE

                                                                               
Total de visualizações YOUTUBE – 1008

7.7 Apontamentos por Tema

Durante a realização da audiência foram registradas 72 manifestações, sendo que majoritamente os 
apontamentos foram direcionados ao Tema: Eixo 3: “Tecnologia como instrumento de aprimoramento da 
Execução Penal e de Minimização dos Impactos da Pandemia no Sistema Prisional

Total de Manifestações: 72
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07- Planilha - Manifestação, Sugestão, questões registradas na audiência Pública 

Número Eixo Tema Manifestação Autor

1 Eixo 1

Situação do Sistema 
Prisional Mato-

Grossense Antes e 
Durante a Pandemia de 

Covid-19

Hoje, estão em andamento sessenta reformas e ampliações em todo o estado 
de Mato Grosso, com apenas seis milhões de reais. O governo promete agora 
liberar mais 10 milhões de reais e no próximo ano mais 9 milhões de reais. E 

com isso faremos as reformas e as ampliações necessárias, estamos ampliando 
o número de vagas, de salas de aula, colocando postos de saúde dentro das 

nossas unidades prisionais.

Des. Orlando de Almeida Perri 
(Supervisor do Grupo de 

Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário de Mato Grosso)

2 Eixo 1

Situação do Sistema 
Prisional Mato-

Grossense Antes e 
Durante a Pandemia de 

Covid-19

O problema é que, quando o preso entra, ele entra como se fosse um ratinho 
no lugar que tem uma jiboia, e muitas vezes precisa ser batizado nas 

organizações criminosas para que possam sobreviver no sistema prisional. 
Assim, passam a serem soldados da organização criminosa, mas não apenas 

ele, eu tenho dito, para cada soltado recrutado dentro do sistema prisional, há 
pelo menos dois ou três aqui fora, que são seus familiares, que não raras vezes 
são aquelas mulas que procuram entrar no presídio levando armas, celulares, 

drogas. 

Des. Orlando de Almeida Perri 
(Supervisor do Grupo de 

Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário de Mato Grosso)

3 Eixo 1

Situação do Sistema 
Prisional Mato-

Grossense Antes e 
Durante a Pandemia de 

Covid-19

Se não entrarmos nos presídios e retomarmos as rédeas, retomarmos o 
controle da situação, ficará cada vez mais difícil. 

E temos que entrar com a educação, hoje, por exemplo, matriculados no 
ensino fundamental são 2.740 reeducandos, mais de 3.700 reeducandos no 

universo de 11.460 presos, que é a população carcerária de hoje, que é muito 
flutuante. Nós temos mais de 3.500 presos envolvidos em alguma atividade 

educacional. 

Des. Orlando de Almeida Perri 
(Supervisor do Grupo de 

Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário de Mato Grosso)

4 Eixo 1

Situação do Sistema 
Prisional Mato-

Grossense Antes e 
Durante a Pandemia de 

Covid-19

Estamos trabalhando com o Governo do estado de Mato Grosso para 
entrarmos fortemente na reeducação penal, na profissionalização dos nossos 

reeducandos e no trabalho.  

Des. Orlando de Almeida Perri 
(Supervisor do Grupo de 

Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário de Mato Grosso)

5 Eixo 1

Situação do Sistema 
Prisional Mato-

Grossense Antes e 
Durante a Pandemia de 

Covid-19

Nos vimos obrigados a fazer uma doação de mais de 300 computadores para 
as nossas unidades prisionais para que os nossos reeducandos não ficassem 

sem contato, ainda que virtual, com seus familiares e com seus advogados. E 
hoje, isso a pandemia nos impôs, todas as nossas unidades prisionais contam 

com o sistema de videoaudiência.

Des. Orlando de Almeida Perri 
(Supervisor do Grupo de 

Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário de Mato Grosso)

6 Eixo 1

Situação do Sistema 
Prisional Mato-

Grossense Antes e 
Durante a Pandemia de 

Covid-19

A capacidade das nossas unidades prisionais no estado é de 8.744 vagas, 
temos uma população carcerária de cerca de 11.500 educandos, sendo 409 

mulheres e 11.054 homens. 

Sr. Jean Carlos Gonçalves (Secretário 
Adjunto de Administração 

Penitenciária do Estado de Mato 
Grosso)

7 Eixo 1

Situação do Sistema 
Prisional Mato-

Grossense Antes e 
Durante a Pandemia de 

Covid-19

No sistema penitenciário tivemos 857 de 2.532 policiais penais, 857 foram  
infectados, hoje temos 41 policiais penais ativos para Covid e tivemos 19 

mortes de profissionais do sistema penitenciário, desde o início da pandemia, 
isso da número de 0.7% de letalidade entre os profissionais de segurança 

pública no âmbito de sistema penitenciário. Já o nível de infecção entre os 
profissionais do sistema penitenciário, chegamos a 34,5% de contaminação 

dos servidores do sistema penitenciário do Estado do Mato Grosso, um 
número um pouco acima da média nacional.  Entre os reeducandos, no total de 
11.500 educando, tivemos 2.992 infectados, hoje temos 31 reeducandos ativos 
para o coronavírus no estado do Mato Grosso. Tivemos também 6 mortes e o 

nível de letalidade do Covid entre os reeducandos no Estado do Mato Grosso é 
de 0,04% e entre os policiais penais chegamos a 0.7%.

Sr. Jean Carlos Gonçalves (Secretário 
Adjunto de Administração 

Penitenciária do Estado de Mato 
Grosso)

8 Eixo 1

Situação do Sistema 
Prisional Mato-

Grossense Antes e 
Durante a Pandemia de 

Covid-19

Estamos com 60 obras nas 46 unidades prisionais do estado, o governo 
também está investindo de caixa própria o dinheiro do estado, em torno de 

130 milhões na melhoria do sistema penitenciário do Mato Grosso. 
Investiremos nesse ano na construção de uma nova unidade prisional no 
município de Barra do Garças, que está uma situação precária, a cadeia 

pública é no centro da cidade, estamos finalizando o processo de licitação 
dessa unidade prisional em Barra do Garças, que custará 37 milhões de reais 

para mais 480 vagas.  Vamos cumprir o planejamento imposto pelo Secretário 
Alexandre Bustamante com o Governador Mauro Mendes, em dezembro de 

2021 chegaremos com mais 2.536 novas vagas, isso impactará diretamente na 
condição estarmos resgatando essas pessoas do crime organizado, teremos 

poder de separar a população carcerária dos faccionados. 

Sr. Jean Carlos Gonçalves (Secretário 
Adjunto de Administração 

Penitenciária do Estado de Mato 
Grosso)

9 Eixo 1

Situação do Sistema 
Prisional Mato-

Grossense Antes e 
Durante a Pandemia de 

Covid-19

Na segunda-feira eu e minha equipe teremos uma reunião de saúde na 
Prefeitura Municipal de Cuiabá, para lançarmos e traçar um planejamento 

estratégico para vacinação de toda a população carcerária da capital. Com isso 
atenderemos, cerca de, 3.800 reeducandos. 

As doses de vacina já chegaram do governo federal, já foram disponibilizadas 
para a prefeitura municipal e a partir de segunda-feira traçaremos a estratégia 
para vacinação em massa de todos os encarcerados aqui na capital do estado. 

Sr. Jean Carlos Gonçalves (Secretário 
Adjunto de Administração 

Penitenciária do Estado de Mato 
Grosso)

10 Eixo 1

Situação do Sistema 
Prisional Mato-

Grossense Antes e 
Durante a Pandemia de 

Covid-19

Quem cumpriu lockdown foram os presos, foi o melhor exemplo de lockdown 
que existiu porque realmente desde março foram cessadas todas as visitas 

físicas, depois se iniciou um trabalho das visitas virtuais. 
Nesse sentido está de parabéns o sistema, o empenho do governador, e contra 
fatos não há argumentos, tivemos, na verdade, na PC apenas uma morte, ainda 

com um certo problema que essa morte foi de alguém que estava fora do 
sistema e depois ficou um tempo lá e saiu. 

Dr. José Carlos Evangelista Miranda 
Santos (Defensor Público - 

Coordenador do Núcleo de Execução 
Penal de Cuiabá)

Consolidação das Manifestações realizadas na Audiência Pública 
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Número Eixo Tema Manifestação Autor

11 Eixo 1

Situação do Sistema 
Prisional Mato-

Grossense Antes e 
Durante a Pandemia de 

Covid-19

Precisamos trabalhar juntos para termos uma maior qualidade nesse 
atendimento, é isso o que a Corregedoria está fazendo, um debate, uma 

audiência pública interdisciplinar para encontrarmos soluções, porque esse é o 
grande objetivo, tanto da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, do 

Ministério Público.

Dr. José Carlos Evangelista Miranda 
Santos (Defensor Público - 

Coordenador do Núcleo de Execução 
Penal de Cuiabá)

1 Eixo 2

Prognóstico 
Epidemiológico e 
Desafios a Serem 

Enfrentados pelo Sistema 
Prisional (Subtema: 
“Encarceramento 

Decorrente do Tráfico 
Ilícito de Drogas - 

Realidade e Alternativa”)

Tráfico de drogas é responsável pela maioria das prisões cautelares ou do 
regime inicial fechado, notadamente de mulheres em todas as unidades da 

federação.
Tráfico de drogas responde pela maioria das autuações em flagrante, portanto 
das audiências públicas e das ações penais. Inclusive, fiz em alguns momentos 
na atuação criminal do tribunal algumas estatísticas com base em sessões, em 

vários momentos, várias pautas, eu pude identificar que, somente recurso 
relacionado ao tráfico, e aqui envolve na generalidade da atuação do Segundo 
Grau os habeas corpus. Pautas em que tínhamos 50, 60, chegamos a ter 70% 

dos julgamentos envolvendo tráfico de drogas.

Des. Marcos Machado (Diretor-Geral 
da Escola Superior da Magistratura de 

Mato Grosso)

2 Eixo 2

Prognóstico 
Epidemiológico e 
Desafios a Serem 

Enfrentados pelo Sistema 
Prisional (Subtema: 
“Encarceramento 

Decorrente do Tráfico 
Ilícito de Drogas - 

Realidade e Alternativa”)

Temos que entender que, não é por acaso que a legislação de drogas é 
especial, não é por acaso que o sistema de justiça, não é o de Mato Grosso, é 
nacional, já implantou desde 78 a primeira Lei de drogas, brasileira, desde 

então temos juízes especializados, temos delegacias de repressão 
especializada e uma atuação especializada. 

Des. Marcos Machado (Diretor-Geral 
da Escola Superior da Magistratura de 

Mato Grosso)

3 Eixo 2

Prognóstico 
Epidemiológico e 
Desafios a Serem 

Enfrentados pelo Sistema 
Prisional (Subtema: 
“Encarceramento 

Decorrente do Tráfico 
Ilícito de Drogas - 

Realidade e Alternativa”)

É preciso que o juiz que atua na jurisdição criminal, independente de estar no 
tráfico, quando se assenta para audiência de custódia é importante ele 

identificar as circunstâncias básicas, elementares que envolvem a prisão.
Aqui faço um destaque em uma breve emenda. É preciso identificar a natureza 

da droga, é preciso entender quando se trata de cannabis, de cocaína e seus 
derivados, é necessário identificar quando são drogas sintéticas, é preciso 
entender quando se está com uma droga ou com diversidade de drogas, é 

preciso identificar o local e a modalidade do tráfico, o risco social que aquela 
conduta retrata, se há reiteração delitiva e, obviamente, a quantidade da droga.

Des. Marcos Machado (Diretor-Geral 
da Escola Superior da Magistratura de 

Mato Grosso)

4 Eixo 2

Prognóstico 
Epidemiológico e 
Desafios a Serem 

Enfrentados pelo Sistema 
Prisional (Subtema: 
“Encarceramento 

Decorrente do Tráfico 
Ilícito de Drogas - 

Realidade e Alternativa”)

(Sobre a falta de tornozeleiras eletrônicas) Acredito que o problema é do 
estado, e não nos parece que essa escusa da ausência, da inexistência, da 

insuficiência possa nos fazer pensar contra a tornozeleira eletrônica, nem que 
tenhamos que deixar esse instituto apenas figurando na legislação, ao 

contrário disso, iniciarmos uma discussão de ordem política para que isso 
ocorra dentro do sistema de segurança, do sistema prisional. Aqui vai a 

necessária variante a partir desta alternativa de não encarceramento. 

Des. Marcos Machado (Diretor-Geral 
da Escola Superior da Magistratura de 

Mato Grosso)

5 Eixo 2

Prognóstico 
Epidemiológico e 
Desafios a Serem 

Enfrentados pelo Sistema 
Prisional (Subtema: 
“Encarceramento 

Decorrente do Tráfico 
Ilícito de Drogas - 

Realidade e Alternativa”)

Realmente não há como resolver o problema das superlotações das prisões 
sem enfrentar a questão do tráfico de drogas.

Dr. Emerson Luis Pereira Cajango 
(Juiz-Auxiliar da Corregedoria-Geral 

da Justiça do TJMT)

6 Eixo 2

Prognóstico 
Epidemiológico e 
Desafios a Serem 

Enfrentados pelo Sistema 
Prisional 

A pandemia trouxe em voga não só a importância do profissional de saúde, 
mas também a importância de um serviço público de qualidade, o qual salva 

vidas. 

Sr.ª Naila Cristina de Souza 
(Psicóloga e Coordenadora de Saúde 

Penintenciária da SESP/MT)

7 Eixo 2

Prognóstico 
Epidemiológico e 
Desafios a Serem 

Enfrentados pelo Sistema 
Prisional 

E o Desembargador disse uma frase que me tocou muito: “a pandemia trouxe 
muito mal, mas ela antecipou muito bem”. E para além da invisibilidade dessa 

população carcerária que já foi amplamente discutida nesse evento hoje, da 
questão de como a sociedade visualiza, da maneira punitiva, que não se 

lembra de que essa privação de liberdade vai retorná-lo ao convívio, as nossas 
equipes de saúde também vivenciavam isso, ainda vivenciam na verdade, essa 
invisibilidade diante da mídia, porque somos segurança pública, executando 
ações de saúde, como se fosse um vínculo duplo, precisamos dessa rede de 

saúde externa para desenvolver um bom trabalho, mas de certa forma como se 
nós não existíssemos, não estivéssemos visíveis a elas, até que a pandemia 

veio e trouxe esse que classifico como um dos bens. Por quê? Tivemos vários, 
além de toda essa mobilização no nosso Estado, começarei falando um 

pouquinho da mudança da política nacional de atenção integral à saúde das 
pessoas privadas de liberdade no âmbito do SUS. 

Sr.ª Naila Cristina de Souza 
(Psicóloga e Coordenadora de Saúde 

Penintenciária da SESP/MT)
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Número Eixo Tema Manifestação Autor

8 Eixo 2

Prognóstico 
Epidemiológico e 
Desafios a Serem 

Enfrentados pelo Sistema 
Prisional 

Mato Grosso agiu muito rápido em relação à pandemia, as estratégias foram 
traçadas justamente porque a imagem que tínhamos, o medo que ficava era a 
imagem da Itália e isso fez toda diferença no quadro que temos hoje e temos 

apresentado aqui. 

Sr.ª Naila Cristina de Souza 
(Psicóloga e Coordenadora de Saúde 

Penintenciária da SESP/MT)

9 Eixo 2
Prognóstico 

Epidemiológico e 
Desafios a Serem

Os fatores de impacto que temos percebido que influenciam nos números 
positivos, apesar de nenhum óbito ser aceitável, são de que eles já estavam em 

isolamento, por mais difícil que seja, e eu como psicóloga bem sei, sobre a

Sr.ª Naila Cristina de Souza 
(Psicóloga e Coordenadora de Saúde 

Penintenciária da SESP/MT)

10 Eixo 2

Prognóstico 
Epidemiológico e 
Desafios a Serem 

Enfrentados pelo Sistema 
Prisional 

Além disso, o outro bem da pandemia, além da nota técnica, foi que, a partir 
dela conseguimos fortalecer e ter maiores parcerias com as Secretarias 
Municipais de Saúde, desde então é um processo contínuo por parte da 
Coordenadoria, do contato com as Secretarias e do desenvolvimento de 
estratégias em parceria com elas, que na verdade, muito se falou sobre a 

questão do olhar sobre o privado de liberdade que retorna à sociedade e vou 
além os Municípios precisam entender que essa pessoa faz parte daquele

Sr.ª Naila Cristina de Souza 
(Psicóloga e Coordenadora de Saúde 

Penintenciária da SESP/MT)

11 Eixo 2

Prognóstico 
Epidemiológico e 
Desafios a Serem 

Enfrentados pelo Sistema 
Prisional 

O nosso trabalho dentro das unidades prisionais depende desse trabalho em 
conjunto, dessa segurança que essa equipe traz para estarmos atuando ali 
naquele ambiente, inclusive para o próprio privado de liberdade também, 

porque, por exemplo, em uma penitenciária muito grande, e pegarei o 
exemplo da minha realidade que vivi até abril desse ano, muitas vezes, o 
primeiro que identifica o caso é o policial penal, porque é quem está mais 
dentro dessa carceragem o tempo todo, o qual traz essa informação para a 

equipe e a equipe de posse dessa informação consegue fazer uma assistência 
mais integral, um acompanhamento mais resolutivo dessa pessoa, desse 

ambiente que ela convive da cela, da questão dos rastreios dos comunicantes, 
assim como é feito na tuberculose. Esse trabalho só é possível em parceria 

dessas duas equipes, de saúde e segurança. 

Sr.ª Naila Cristina de Souza 
(Psicóloga e Coordenadora de Saúde 

Penintenciária da SESP/MT)

12 Eixo 2

Prognóstico 
Epidemiológico e 
Desafios a Serem 

Enfrentados pelo Sistema 
Prisional 

A visibilidade na rede de assistência é extremamente importante, é um desafio 
que faz toda diferença porque a regulação, o encaminhamento desse paciente, 
muitas vezes até a disponibilização de medicações que somente a rede pública 
e o componente da atenção básica farmacêutica possuem são coisas que estão 

para além da nossa mão, nós não alcançamos muitas vezes. (...) tem 
tratamentos que sabemos que só o SUS oferece e estamos falando de uma 

Secretaria de Segurança Pública que, para adquirir essas medicações, esses 
insumos precisa de uma Secretaria de Saúde, seja ela Estadual ou Municipal, 

que é quem adquire, que é quem tem a competência para tal. 

Sr.ª Naila Cristina de Souza 
(Psicóloga e Coordenadora de Saúde 

Penintenciária da SESP/MT)

13 Eixo 2

Prognóstico 
Epidemiológico e 
Desafios a Serem 

Enfrentados pelo Sistema 
Prisional 

Uma sociedade com a terceira maior população carcerária do mundo não pode 
se omitir, mas deve ajudar os poderes e às instituições a discutir os problemas 
e a encontrar soluções, ao invés de se limitar a ser plateia de espetáculos de 

horror, como no caso de Lázaro Barbosa. 

Sr.ª Ana Claudia Pereira e Silva 
(Coordenadora Estadual da Pastoral 

Carcerária de Mato Grosso; 
Conselheira do Conselho de Direitos 

Humanos de Mato Grosso e do 
Conselho da Comunidade da 
Execução Penal de Cuiabá)

14 Eixo 2

Prognóstico 
Epidemiológico e 
Desafios a Serem 

Enfrentados pelo Sistema 
Prisional 

É essencial perdermos o medo da palavra desencarceramento, há mais a 
lamentar do que a comemorar com a necessidade de ampliação de vagas e isso 

revela nossa falência em outras áreas sociais como a educação. 

Sr.ª Ana Claudia Pereira e Silva 
(Coordenadora Estadual da Pastoral 

Carcerária de Mato Grosso; 
Conselheira do Conselho de Direitos 

Humanos de Mato Grosso e do 
Conselho da Comunidade da 
Execução Penal de Cuiabá)

15 Eixo 2

Prognóstico 
Epidemiológico e 
Desafios a Serem 

Enfrentados pelo Sistema 
Prisional 

A educação nas prisões hoje em Mato Grosso está distante do ideal, mesmo 
antes da pandemia, porque poucos acessavam as salas de aula e com bastante 

precariedade. 
Com a pandemia, a notícia que temos é que as aulas para a grande maioria dos 

alunos encarcerados foram, muitas vezes, interrompidas e se limitaram a 
entrega de apostilas Professores e alunos não tiveram acesso a estrutura

Sr.ª Ana Claudia Pereira e Silva 
(Coordenadora Estadual da Pastoral 

Carcerária de Mato Grosso; 
Conselheira do Conselho de Direitos 

Humanos de Mato Grosso e do 
Conselho da Comunidade da

16 Eixo 2

Prognóstico 
Epidemiológico e 
Desafios a Serem 

Enfrentados pelo Sistema 
Prisional 

Após a pandemia, desejamos que a virtualização das práticas dentro do 
sistema prisional contribuam para a humanização e não para tornar o sistema 

ainda mais hermético e violento. 

Sr.ª Ana Claudia Pereira e Silva 
(Coordenadora Estadual da Pastoral 

Carcerária de Mato Grosso; 
Conselheira do Conselho de Direitos 

Humanos de Mato Grosso e do 
Conselho da Comunidade da 
Execução Penal de Cuiabá)

1 Eixo 3

Tecnologia Como 
Instrumento de 

Aprimoramento da 
Execução Penal e de 

Minimização dos 
Impactos da Pandemia 
no Sistema Prisional

Em 2015 o CNJ liderou um verdadeiro salto civilizatório ao instituir as 
audiências de custódia em todas as unidades da Federação, fazendo valer o 

direito de toda pessoa presa ser apresentado à autoridade judicial em 24 horas. 

Dr. Antônio Carlos de Castro Neves 
Tavares (Juiz Auxiliar da Presidência 
do CNJ e integrante do Departamento 
de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário e Sistema de 
Execução de Medidas 

Socioeducativas - DMF)

2 Eixo 3

Tecnologia Como 
Instrumento de 

Aprimoramento da 
Execução Penal e de 

Minimização dos 
Impactos da Pandemia 
no Sistema Prisional

Em razão da imperiosa necessidade de conhecer quem é a população prisional 
brasileira, o CNJ em parceria com o DEPEN tem investido na disseminação e 
aprimoramento do SEEU como estratégia nacional e tem se empenhado em 
concretizar e otimizar a adoção do processo eletrônico no Poder Judiciário

Dr. Antônio Carlos de Castro Neves 
Tavares (Juiz Auxiliar da Presidência 
do CNJ e integrante do Departamento 
de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário e Sistema de 
Execução de Medidas 

Socioeducativas - DMF)
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Número Eixo Tema Manifestação Autor

3 Eixo 3

Tecnologia Como 
Instrumento de 

Aprimoramento da 
Execução Penal e de 

Minimização dos 
Impactos da Pandemia 
no Sistema Prisional

A disseminação nacional do sistema eletrônico de execução unificado permite 
a um só tempo maior controle sobre o prazo e qualidade do processo, 

viabilizando a própria integração dos diferentes Tribunais em todo país. 
Para além de gerenciamento e transparência das informações da população 

privada de liberdade, percebe-se que a nacionalização do SEEU cria todas as 
condições necessárias para que um processo de execução penal se dê nos 

estritos limites do que prevê a legislação aplicada ao tema. 

Dr. Antônio Carlos de Castro Neves 
Tavares (Juiz Auxiliar da Presidência 
do CNJ e integrante do Departamento 
de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário e Sistema de 
Execução de Medidas 

Socioeducativas - DMF)

4 Eixo 3

Tecnologia Como 
Instrumento de 

Aprimoramento da 
Execução Penal e de 

Minimização dos 
Impactos da Pandemia 
no Sistema Prisional

Apontado o cenário de implantação do SEEU no Estado do Mato Grosso, o 
processo durou de fevereiro a abril de 2019, em que existem 51.002 execuções 

penais em tramitação no SEEU e a distribuição de Kits de identificação 
biométrica está prevista para julho de 2021, para este mês. 

Dr. Antônio Carlos de Castro Neves 
Tavares (Juiz Auxiliar da Presidência 
do CNJ e integrante do Departamento 
de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário e Sistema de 
Execução de Medidas 

Socioeducativas - DMF)

5 Eixo 3

Tecnologia Como 
Instrumento de 

Aprimoramento da 
Execução Penal e de 

Minimização dos 
Impactos da Pandemia 
no Sistema Prisional

o SEEU não se revela apenas ferramenta de avanço tecnológico, mas 
representa antes uma mudança estrutural de gestão judiciária que visa o 

respeito ao reconhecimento dos direitos de pessoa privada de liberdade de 
maneira efetiva concreta e objetiva, de forma a permitir intervenção precisa 

no estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro nos termos 
daquilo que determinou o Supremo Tribunal Federal. É o que busca o DMF, é 

o que busca o CNJ e é para isso que trabalhamos. 

Dr. Antônio Carlos de Castro Neves 
Tavares (Juiz Auxiliar da Presidência 
do CNJ e integrante do Departamento 
de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário e Sistema de 
Execução de Medidas 

Socioeducativas - DMF)

6 Eixo 3

Tecnologia Como 
Instrumento de 

Aprimoramento da 
Execução Penal e de 

Minimização dos 
Impactos da Pandemia 
no Sistema Prisional

(Sobre o Projeto Saúde Digital) A inovação que foi o principal destaque dessa 
prática consistiu na utilização da tecnologia de ponta em saúde digital, por 

intermédio de uma plataforma médica, para ampliar o acesso à assistência à 
saúde e informação à saúde a pessoas privadas de liberdade, por intermédio da 
Telemedicina, assegurando acesso médico, Teleconsulta/ Telemonitoramento 

e Teleatendimento, prescrição médica e seguimento dos pacientes crônicos 
portadores de diabetes, hipertensão arterial, cardiopatia, dentre outras doenças 
crônicas de forma igualitária entre a pessoa privada de liberdade e o cidadão 

comum. 

Dr.ª Helícia Vitti Lourenço (Juíza de 
Direito titular da Vara de Execução 

Penal de Cáceres-MT)

7 Eixo 3

Tecnologia Como 
Instrumento de 

Aprimoramento da 
Execução Penal e de 

Minimização dos 
Impactos da Pandemia 
no Sistema Prisional

Enquanto juízes da execução penal do país todo, nos vimos na árdua missão 
de decidir quem permanece preso, aglomerado, em razão da superlotação e 

sem atendimento médico, porque não tínhamos médicos que atendessem essas 
pessoas privadas de liberdade nas unidades em um contexto de pandemia e 

quem poderia aguardar essa crise epidemiológica em prisão domiciliar. 

Dr.ª Helícia Vitti Lourenço (Juíza de 
Direito titular da Vara de Execução 

Penal de Cáceres-MT)

8 Eixo 3

Tecnologia Como 
Instrumento de 

Aprimoramento da 
Execução Penal e de 

Minimização dos 
Impactos da Pandemia 
no Sistema Prisional

Em 2019 foram registradas 139 saídas com escoltas armadas para atendimento 
médico da unidade masculina de Cáceres. Então, temos uma média de 12 

saídas/mês. Hoje as saídas das unidades para atendimento médico caíram para 
01 saída/mês, aumentou-se consideravelmente o acesso ao atendimento 

médico da pessoa privada de liberdade, porque hoje realizamos uma média de 
30 consultas médicas/mês, fora os teleatendimentos e teleacompanhamentos, 

Dr.ª Helícia Vitti Lourenço (Juíza de 
Direito titular da Vara de Execução 

Penal de Cáceres-MT)

9 Eixo 3

Tecnologia Como 
Instrumento de 

Aprimoramento da 
Execução Penal e de 

Minimização dos 
Impactos da Pandemia 
no Sistema Prisional

No Brasil, quando se fala de sistema prisional, associa com insalubridade, essa 
prática (Saúde Digital), a exemplo das fotos que vocês viram, desmistifica um 

pouco isso, porque é algo que trouxe para o local e para o espaço a 
salubridade associada à saúde física e mental da pessoa privada de liberdade. 

Dr.ª Helícia Vitti Lourenço (Juíza de 
Direito titular da Vara de Execução 

Penal de Cáceres-MT)

10 Eixo 3

Tecnologia Como 
Instrumento de 

Aprimoramento da 
Execução Penal e de 

Minimização dos 
Impactos da Pandemia 
no Sistema Prisional

Agora quero dar um destaque específico em relação a algo que é perceptível, 
algo que quero compartilhar enquanto magistrada da execução penal, que 

percebi melhora muito significativa no comportamento das pessoas privada de 
liberdade. 

Não só, lógico, por causa da telemedicina, mas também contribuiu, mais por 
conta da humanização da forma da execução da pena. Isso trouxe resultados 
muito significativos inclusive, com reflexo direto na atividade jurisdicional. 

Por quê? Olha só, em 2018, tivemos 43 processos administrativos 
disciplinares ajuizados, instaurados na unidade masculina, aqui é só da 

masculina. 

Dr.ª Helícia Vitti Lourenço (Juíza de 
Direito titular da Vara de Execução 

Penal de Cáceres-MT)

11 Eixo 3

Tecnologia Como 
Instrumento de 

Aprimoramento da 
Execução Penal e de 

Minimização dos 
Impactos da Pandemia

A prática da telemedicina, além de atender uma necessidade recorrente do 
sistema da justiça criminal, que é a saúde da pessoa presa, também foi 

incorporado a um projeto piloto de ensino no internato do curso de medicina, 
da UNEMAT, propiciando que futuros médicos exercitem práticas 

contemporâneas da medicina digital e conheçam as necessidades da rotina 
assistencial em saúde nos espaços de privação de liberdade

Dr.ª Helícia Vitti Lourenço (Juíza de 
Direito titular da Vara de Execução 

Penal de Cáceres-MT)
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Número Eixo Tema Manifestação Autor

12 Eixo 3

Tecnologia Como 
Instrumento de 

Aprimoramento da 
Execução Penal e de 

Minimização dos 
Impactos da Pandemia 
no Sistema Prisional

Isso traz uma credibilidade para a justiça criminal, além de modernizar a 
prestação jurisdicional e a segurança para o usuário, para todos, ela dispensa o 
deslocamento do profissional médico até a unidade prisional, permitindo além 

de um maior número de atendimentos remotos, otimização do tempo, a 
diminuição dos riscos de contaminação pelo vírus, mostrando-se uma prática 
segura tanto para o médico quanto para a pessoa reclusa, que está mantendo 
um total distanciamento e também aos demais atores do sistema penal. Ela 

trouxe mais uma inovação de benefício que foi a oportunidade de que, aquele 
local de privação de liberdade fosse um espaço propício à pesquisa, novação, 

extensão técnico-científica, em razão da universidade. 

Dr.ª Helícia Vitti Lourenço (Juíza de 
Direito titular da Vara de Execução 

Penal de Cáceres-MT)

13 Eixo 3

Tecnologia Como 
Instrumento de 

Aprimoramento da 
Execução Penal e de 

Minimização dos 
Impactos da Pandemia 
no Sistema Prisional

Acreditamos muito nesse projeto (Reconstruindo Sonhos) porque ele não só 
vai oferecer a qualificação inicial e continuada, mas estará agregado a esse 

acolhimento que se deve oferecer aos reeducandos porque sem esse repensar 
nas suas vidas e sem uma proposta nova de vida fica muito difícil a 

recuperação. 

Dr.ª Josane Fátima de Carvalho 
Guariente (Promotora de Justiça 

Coordenadora do Centro de Apoio 
Operacional Criminal e da Execução 

Penal (CAO) do Ministério Público de 
Mato Grosso e Coordenadora do 

Núcleo de Execução Penal da Capital)

14 Eixo 3

Tecnologia Como 
Instrumento de 

Aprimoramento da 
Execução Penal e de 

Minimização dos 
Impactos da Pandemia 
no Sistema Prisional

Os reeducandos apresentaram sensível melhora no comportamento, na relação 
com os outros reeducandos, foi muito positivo. Já é um projeto de sucesso e 
que vem agregar ao nosso projeto. (Sobre o Projeto Reconstruindo Sonhos)

Dr.ª Josane Fátima de Carvalho 
Guariente (Promotora de Justiça 

Coordenadora do Centro de Apoio 
Operacional Criminal e da Execução 

Penal (CAO) do Ministério Público de 
Mato Grosso e Coordenadora do 

Núcleo de Execução Penal da Capital)

15 Eixo 3

Tecnologia Como 
Instrumento de 

Aprimoramento da 
Execução Penal e de 

Minimização dos 
Impactos da Pandemia 
no Sistema Prisional

O Método APAC, é a humanização no processo de cumprimento de pena 
como alternativa eficaz ao sistema penitenciário do Brasil e do mundo. 
APAC, na verdade, existe com objetivo de recuperar o preso, proteger a 
sociedade, socorrer as vítimas e promover a justiça restaurativa. É uma 

entidade civil de direito privado, que não tem fins lucrativos e que apoia a 
execução penal. 

Dr.ª Josane Fátima de Carvalho 
Guariente (Promotora de Justiça 

Coordenadora do Centro de Apoio 
Operacional Criminal e da Execução 

Penal (CAO) do Ministério Público de 
Mato Grosso e Coordenadora do 

Núcleo de Execução Penal da Capital)

16 Eixo 3

Tecnologia Como 
Instrumento de 

Aprimoramento da 
Execução Penal e de 

Minimização dos 
Impactos da Pandemia 
no Sistema Prisional

APAC é muito menor do que se comparado ao sistema convencional, além disso,

Dr.ª Josane Fátima de Carvalho 
Guariente (Promotora de Justiça 

Coordenadora do Centro de Apoio 
Operacional Criminal e da Execução 

Penal (CAO) do Ministério Público de 
Mato Grosso e Coordenadora do 

Núcleo de Execução Penal da Capital)

17 Eixo 3

Tecnologia Como 
Instrumento de 

Aprimoramento da 
Execução Penal e de 

Minimização dos 
Impactos da Pandemia 
no Sistema Prisional

O que mais nos chama atenção são os índices de reincidência que nas APAC’s 
fica abaixo de 20% enquanto que todos sabemos que a reincidência que se diz 
ser a correta no nosso sistema comum é em torno de 70%, às vezes se fala até 

em uma reincidência maior. 
O custo para manter uma pessoa presa em um Método APAC é muito menor 
do que se comparado ao sistema convencional, além disso, o método aplica 

integralmente a lei de execução penal.

Dr.ª Josane Fátima de Carvalho 
Guariente (Promotora de Justiça 

Coordenadora do Centro de Apoio 
Operacional Criminal e da Execução 

Penal (CAO) do Ministério Público de 
Mato Grosso e Coordenadora do 

Núcleo de Execução Penal da Capital)

18 Eixo 3

Tecnologia Como 
Instrumento de 

Aprimoramento da 
Execução Penal e de 

Minimização dos 
Impactos da Pandemia 
no Sistema Prisional

A execução penal hoje de Cuiabá e Várzea Grande caminha bem com 
perspectivas muito boas de melhora porque há uma integração excelente entre 

todos os atores, entre todas as instituições que fazem parte dessa execução 
penal.

Dr.ª Josane Fátima de Carvalho 
Guariente (Promotora de Justiça 

Coordenadora do Centro de Apoio 
Operacional Criminal e da Execução 

Penal (CAO) do Ministério Público de 
Mato Grosso e Coordenadora do 

Núcleo de Execução Penal da Capital)

19 Eixo 3

Tecnologia Como 
Instrumento de 

Aprimoramento da 
Execução Penal e de 

Minimização dos 
Impactos da Pandemia 
no Sistema Prisional

O método (APAC) promove um resgate desses laços, as famílias são 
convidadas a participar da metodologia, nas datas importantes a família está 

sempre presente, a família assiste palestras de valorização humana juntamente 
com os recuperandos.

E o que é mais interessante ainda é que há o engajamento da sociedade, 
porque para que o Método APAC aconteça deve existir a participação do 

voluntariado. 

Dr.ª Josane Fátima de Carvalho 
Guariente (Promotora de Justiça 

Coordenadora do Centro de Apoio 
Operacional Criminal e da Execução 

Penal (CAO) do Ministério Público de 
Mato Grosso e Coordenadora do 

Núcleo de Execução Penal da Capital)

Total  46
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Número Eixo Tema Sugestão Autor

1 Eixo 1
Situação do Sistema Prisional Mato-

Grossense Antes e Durante a 
Pandemia de Covid-19

Serão criadas pelo menos quase o dobro das vagas até o 
próximo final do ano, nós firmamos depois de muitas 

conversas, muitas reuniões com o governo do estado do 
Mato Grosso. Fizemos um TAC onde o governador 

comprometeu-se a investir no sistema prisional, de modo que 
vamos construir inclusive, um raio de segurança máxima 
para abrigar as lideranças das facções criminosas e pelo 

menos mais quatro mil vagas. 

Des. Orlando de Almeida Perri                                  
(Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário de Mato Grosso)

2 Eixo 1
Situação do Sistema Prisional Mato-

Grossense Antes e Durante a 
Pandemia de Covid-19

Não podemos e não vamos vencer a criminalidade se não 
atacarmos o problema de frente, que é referente à questão da 

educação no sistema prisional, a profissionalização dos 
nossos reeducandos e trabalho. Digo trabalho, porque está 

comprovado que o preso que é acolhido aqui fora com 
trabalho, com respeito, não reincide, está provado.

Des. Orlando de Almeida Perri                                  
(Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário de Mato Grosso)

3 Eixo 1
Situação do Sistema Prisional Mato-

Grossense Antes e Durante a 
Pandemia de Covid-19

Vamos entrar fortemente com a educação no sistema 
prisional, através do sistema EAD. 

O Poder Judiciário está comprando 80 televisões para serem 
cedidas ao sistema prisional para que no próximo ano, talvez 

ainda neste ano, possamos começar com as aulas de EAD. 

Des. Orlando de Almeida Perri                                  
(Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário de Mato Grosso)

4 Eixo 1
Situação do Sistema Prisional Mato-

Grossense Antes e Durante a 
Pandemia de Covid-19

Conversamos e o estado de Mato Grosso no ano passado 
editou uma lei de incentivo fiscal às empresas, aos 
empresários que quiserem contratar mão de obra de 

reeducandos, aos egressos do sistema prisional. Então, o 
empresário que contratar um reeducando, por exemplo, se ele 

paga mil reais de salário, receberá 500 reais de subsídio do 
estado de Mato Grosso. É um projeto piloto que começamos 

com mil e quinhentos, mas vamos trabalhar para que no 
próximo ano possamos ter, pelo menos, vagas para 3 mil 

reeducandos, neste projeto. 

Des. Orlando de Almeida Perri (Supervisor do Grupo de 
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário de Mato Grosso)

5 Eixo 1
Situação do Sistema Prisional Mato-

Grossense Antes e Durante a 
Pandemia de Covid-19

Está sendo montado pela SEPLAG um site onde 
colocaremos a disposição do empresariado mato-grossense 
os presos que podem prestar serviços às suas indústrias ou 

seu comércio. (...) Inclusive na próxima semana, na segunda-
feira, teremos uma audiência com o presidente da FIEMT, 

para tratarmos exatamente sobre o emprego aos nossos 
reeducandos. 

Des. Orlando de Almeida Perri (Supervisor do Grupo de 
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário de Mato Grosso)

6 Eixo 1
Situação do Sistema Prisional Mato-

Grossense Antes e Durante a 
Pandemia de Covid-19

(Sobre o retorno das visitas) O primeiro passo é fazer um 
levantamento das unidades com imunização completa de 
servidores e reeducandos, não sei o termo técnico, porque 

não sou técnico da área da saúde, mas quando digo 
imunização completa são as pessoas que obtiveram acesso a 
primeira e segunda dose e após a segunda dose um período 

de isolamento de 15 dias, o que se recomenda. Outra situação 
que consideraremos, só será autorizada a visita presencial no 
interior das unidades prisionais ao visitante que também tiver 

tomado as duas doses da vacina.
Restringiremos, nesse início de retorno dessas visitas, a um 

visitante por reeducando. 

Sr. Jean Carlos Gonçalves                                      
(Secretário Adjunto de Administração Penitenciária do Estado de Mato 

Grosso)

7 Eixo 1
Situação do Sistema Prisional Mato-

Grossense Antes e Durante a 
Pandemia de Covid-19

Porque não criarmos um local só para presos provisórios não 
reincidentes?  Presos provisórios, porque muitas vezes você 
pega um rapaz de 18, 19 anos em seu primeiro crime e joga 

dentro de um sistema desse, em que não há uma divisão 
adequada para essa situação. (...) Porque não pensarmos ou 

apenas discutirmos e agora com essas quatro mil vagas, uma 
unidade exclusivamente para presos provisórios não 

reincidentes, aqueles que cometem o seu primeiro crime após 
os 18 anos? 

Dr. José Carlos Evangelista Miranda Santos (Defensor Público - 
Coordenador do Núcleo de Execução Penal de Cuiabá)

1 Eixo 2

Prognóstico Epidemiológico e 
Desafios a Serem Enfrentados pelo 

Sistema Prisional (Subtema: 
“Encarceramento Decorrente do 

Tráfico Ilícito de Drogas - Realidade 
e Alternativa”)

Aqui as alternativas judiciais que proponho, alternativas que 
podem nascer no judiciário obviamente, provocado, 
postulações da defensoria, da advocacia, do próprio 

Ministério Público, e aqui envolvo no tráfico privilegiado: 
cautelares diversas da prisão, valorização e efetividade da 

audiência de custódia. 

Des. Marcos Henrique Machado                                 
(Diretor-Geral da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso)

2 Eixo 2

Prognóstico Epidemiológico e 
Desafios a Serem Enfrentados pelo 

Sistema Prisional (Subtema: 
“Encarceramento Decorrente do 

Tráfico Ilícito de Drogas - Realidade 
e Alternativa”)

É preciso identificar a natureza da droga, é preciso entender 
quando se trata de cannabis, de cocaína e seus derivados, é 

necessário identificar quando são drogas sintéticas, é preciso 
entender quando se está com uma droga ou com diversidade 

de drogas, é preciso identificar o local e a modalidade do 
tráfico, o risco social que aquela conduta retrata, se há 

reiteração delitiva e, obviamente, a quantidade da droga.

Des. Marcos Henrique Machado                                 
(Diretor-Geral da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso)

3 Eixo 2

Prognóstico Epidemiológico e 
Desafios a Serem Enfrentados pelo 

Sistema Prisional (Subtema: 
“Encarceramento Decorrente do 

Tráfico Ilícito de Drogas - Realidade 
e Alternativa”)

Quero fechar essa minha exposição com essas três 
alternativas (Fiança, Tornozeleira Eletrônica e Acordo de 

Não Persecução Penal), para que a corregedoria quem sabe 
possa adotá-las, absorvê-las,  a Escola Superior da 

Magistratura está a disposição para uma capacitação, um 
debate, uma discussão desses pensamentos.

Des. Marcos Henrique Machado                                 
(Diretor-Geral da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso)

4 Eixo 2
Prognóstico Epidemiológico e 

Desafios a Serem Enfrentados pelo 
Sistema Prisional 

Sobre a vacinação há a importância dos Municípios 
assumirem essa responsabilidade, as tratativas para 

vacinação da população privada de liberdade contra o Covid 
começaram ao mesmo tempo que as vacinas surgiram no 

Brasil e em fevereiro já começaram as tratativas, em março 
foi oficiado, em abril fizemos ofício novamente, foi enviado 

ofício aos Secretários dos Municípios e essa vacinação 
deveria ocorrer para a nossa população privada de liberdade 
como o plano municipal acontece e nem sempre isso tem se 

efetivado. 

Sr.ª Naila Cristina de Souza                                     
(Psicóloga e Coordenadora de Saúde Penintenciária da SESP/MT)

5 Eixo 2
Prognóstico Epidemiológico e 

Desafios a Serem Enfrentados pelo 
Sistema Prisional 

(...) criou-se a estratégia da testagem na audiência de 
custódia, que tem sido bastante eficaz também e testamos 

antes de enviá-lo para a unidade prisional. 

Sr.ª Naila Cristina de Souza (Psicóloga e Coordenadora de Saúde 
Penintenciária da SESP/MT)

Consolidação das sugestões registradas na Audiência Pública 
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Número Eixo Tema Sugestão Autor

6 Eixo 2
Prognóstico Epidemiológico e 

Desafios a Serem Enfrentados pelo 
Sistema Prisional 

Necessário, ainda, pensarmos no fortalecimento das políticas 
de alternativas penais e justiça restaurativa em Mato Grosso, 

acessível especialmente às pessoas em situação de 
hipervulnerabilidade, dentro e fora dos muros das prisões, 
tais como as mulheres, os idosos, a população LGBTQI+, 
indígenas, pacientes crônicos e pessoas abaixo da linha da 

pobreza. 
Tratar tais grupos observando suas especificidades é fazer 

justiça, pois não existe justiça sem equidade, entretanto, não 
podemos nos acomodar em projetos e ações limitadas a essa 

ou aquela ala, a esse ou aquele grupo nem a criação de 
unidades prisionais melhores que outras. 

Sr.ª Ana Claudia Pereira e Silva                                  
(Coordenadora Estadual da Pastoral Carcerária de Mato Grosso; 

Conselheira do Conselho de Direitos Humanos de Mato Grosso e do 
Conselho da Comunidade da Execução Penal de Cuiabá)

7 Eixo 2
Prognóstico Epidemiológico e 

Desafios a Serem Enfrentados pelo 
Sistema Prisional 

Precisamos de humanização e soluções de ressocialização 
para todos os privados de liberdade, inclusive, aqueles 

rotulados como faccionados. 

Sr.ª Ana Claudia Pereira e Silva                                  
(Coordenadora Estadual da Pastoral Carcerária de Mato Grosso; 

Conselheira do Conselho de Direitos Humanos de Mato Grosso e do 
Conselho da Comunidade da Execução Penal de Cuiabá)

8 Eixo 2
Prognóstico Epidemiológico e 

Desafios a Serem Enfrentados pelo 
Sistema Prisional 

Sem a valorização do corpo técnico não existe 
ressocialização, os policiais penais precisam também da 

nossa atenção, sobretudo, no atendimento de saúde mental, 
tendo em vista os recentes casos de suicídio. 

Sr.ª Ana Claudia Pereira e Silva                                  
(Coordenadora Estadual da Pastoral Carcerária de Mato Grosso; 

Conselheira do Conselho de Direitos Humanos de Mato Grosso e do 
Conselho da Comunidade da Execução Penal de Cuiabá)

9 Eixo 2
Prognóstico Epidemiológico e 

Desafios a Serem Enfrentados pelo 
Sistema Prisional 

Todos devemos contribuir integralmente para a lei de 
execução penal, nossas políticas e práticas diárias precisam 

estar honesta e verdadeiramente pautadas na LEP, sem 
favoritismos, exceções ou restrições, com diálogo e 

transparência junto a todos os atores do processo, incluindo 
as pessoas privadas de liberdade e seus familiares.

Sr.ª Ana Claudia Pereira e Silva                                  
(Coordenadora Estadual da Pastoral Carcerária de Mato Grosso; 

Conselheira do Conselho de Direitos Humanos de Mato Grosso e do 
Conselho da Comunidade da Execução Penal de Cuiabá)

10 Eixo 2
Prognóstico Epidemiológico e 

Desafios a Serem Enfrentados pelo 
Sistema Prisional 

É necessário promover a valorização e a participação da 
sociedade civil, a valorização também dos familiares das 

pessoas privadas de liberdade no processo de aplicação da 
pena e reintegração social. 

Precisamos reconhecer que o ator principal da 
ressocialização da pessoa privada de liberdade no Brasil é o 

familiar. 

Sr.ª Ana Claudia Pereira e Silva (Coordenadora Estadual da Pastoral 
Carcerária de Mato Grosso; Conselheira do Conselho de Direitos 

Humanos de Mato Grosso e do Conselho da Comunidade da Execução 
Penal de Cuiabá)

1 Eixo 3

Tecnologia Como Instrumento de 
Aprimoramento da Execução Penal e 

de Minimização dos Impactos da 
Pandemia no Sistema Prisional

A complexa crise no sistema prisional e sistema 
socioeducativo exige ações conjuntas que articulem esforços 

do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério 
Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do 

Brasil e todos os entes federados. 

Dr. Antônio Carlos de Castro Neves Tavares (Juiz Auxiliar da 
Presidência do CNJ e integrante do Departamento de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário e Sistema de Execução de Medidas 

Socioeducativas - DMF)

2 Eixo 3

Tecnologia Como Instrumento de 
Aprimoramento da Execução Penal e 

de Minimização dos Impactos da 
Pandemia no Sistema Prisional

A ideia é, em razão da simplicidade da implementação da 
execução se tornou um grande potencial de expansão 

geográfica dessa prática, com aperfeiçoamento e 
modernização do programa de justiça criminal para os 46 

espaços de privação de liberdade ou quem sabe para todo o 
país. (Projeto Saúde Digital)

Dr.ª Helícia Vitti Lourenço                                     
(Juíza de Direito titular da Vara de Execução Penal de Cáceres-MT)

3 Eixo 3

Tecnologia Como Instrumento de 
Aprimoramento da Execução Penal e 

de Minimização dos Impactos da 
Pandemia no Sistema Prisional

O primeiro é o Projeto “Reconstruindo Sonhos”, que será 
aplicado nas nossas unidades penais, convencionais. O 

“Reconstruindo Sonhos”, nasceu do planejamento estratégico 
do Ministério Público, na área da execução penal, 2020, 

2023 e acabou se tornando um projeto interinstitucional, hoje 
somos parceiros, Ministério Público, Tribunal de Justiça, 
GMF, o Estado, o Instituto Ação Pela Paz e a Defensoria 

Pública. O objetivo do nosso projeto é fortalecer a reinserção 
social dos reeducandos e consequentemente a redução da 

reincidência criminal. 

Dr.ª Josane Fátima de Carvalho Guariente                          
(Promotora de Justiça Coordenadora do Centro de Apoio Operacional 
Criminal e da Execução Penal (CAO) do Ministério Público de Mato 

Grosso e Coordenadora do Núcleo de Execução Penal da Capital)

4 Eixo 3

Tecnologia Como Instrumento de 
Aprimoramento da Execução Penal e 

de Minimização dos Impactos da 
Pandemia no Sistema Prisional

Como é que faremos isso? Vamos proporcionar ao 
reeducando que ele consiga ampliar a sua compreensão do 

sentido da vida e também vamos oferecer qualificação 
profissional inicial e continuada. 

Dr.ª Josane Fátima de Carvalho Guariente                          
(Promotora de Justiça Coordenadora do Centro de Apoio Operacional 
Criminal e da Execução Penal (CAO) do Ministério Público de Mato 

Grosso e Coordenadora do Núcleo de Execução Penal da Capital)

5 Eixo 3

Tecnologia Como Instrumento de 
Aprimoramento da Execução Penal e 

de Minimização dos Impactos da 
Pandemia no Sistema Prisional

É um projeto extremamente simples e extremamente barato 
(Projeto Reconstruindo Sonhos). São 12 encontros, sendo um 

por semana, nesses encontros temos o primeiro encontro, 
onde se faz a abertura, e o último encontro o encerramento. 

E em meio à abertura e o encerramento são trabalhados 
temas que vão fazendo com que esses reeducandos possam 
refletir sobre suas vidas, sobre seus valores, eles têm espaço 

aonde eles podem falar dos seus traumas, aonde eles têm 
noções de humanização e espiritualidade, enfim.

Dr.ª Josane Fátima de Carvalho Guariente (Promotora de Justiça 
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal e da Execução 
Penal (CAO) do Ministério Público de Mato Grosso e Coordenadora do 

Núcleo de Execução Penal da Capital)

6 Eixo 3

Tecnologia Como Instrumento de 
Aprimoramento da Execução Penal e 

de Minimização dos Impactos da 
Pandemia no Sistema Prisional

O Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN adotou 
como política criminal, inclusive, existem, se não me engano, 
três ou quatro APAC’s em constituição, uma delas no estado 
de Rondônia, que está sendo construída com verbas oriundas 

do DEPEN. 
Então temos, inclusive, essa possibilidade de formatarmos o 

nosso projeto nos moldes necessários e buscarmos ajuda para 
fazermos a nossa APAC - Cuiabá ou Várzea Grande, ou em 

qualquer outra comarca. 

Dr.ª Josane Fátima de Carvalho Guariente                          
(Promotora de Justiça Coordenadora do Centro de Apoio Operacional 
Criminal e da Execução Penal (CAO) do Ministério Público de Mato 

Grosso e Coordenadora do Núcleo de Execução Penal da Capital)

7 Eixo 3

Tecnologia Como Instrumento de 
Aprimoramento da Execução Penal e 

de Minimização dos Impactos da 
Pandemia no Sistema Prisional

Precisamos realizar uma audiência pública especialmente 
para tratarmos desse tema (Método APAC). Podemos fazer 

em conjunto, deixo aqui o convite.

Dr.ª Josane Fátima de Carvalho Guariente                          
(Promotora de Justiça Coordenadora do Centro de Apoio Operacional 
Criminal e da Execução Penal (CAO) do Ministério Público de Mato 

Grosso e Coordenadora do Núcleo de Execução Penal da Capital)

Total  24
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8. DELIBERAÇÕES
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8. Deliberações

Após a apresentação dos painéis e realizados os debates, foram registradas as seguintes deliberações:

• Promover reunião com a Secretaria de Estado de Segurança Pública para definir ações para 
ampliar o número de vagas disponíveis no sistema prisional mato-grossense até o final do ano 
de 2022 e promover a inserção dos reeducandos no mercado de trabalho;

• Discutir com a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, Prefeitos e Secretários de 
Saúde dos municípios com maior população carcerária a possibilidade de inclusão imediata das 
pessoas privadas de liberdade e dos servidores do sistema prisional nos planos municipais de 
vacinação;

• Criar varas regionalizadas de execução penal nas comarcas de Cáceres e Água Boa;

• Expandir o projeto “Saúde digital: uma alternativa para a saúde integral da pessoa privada de 
liberdade”, da Juíza da Vara da Execução Penal de Cáceres/MT Dra. Helícia Vitti Lourenço, para 
todas as unidades penais do Estado de Mato Grosso;

• Promover, em conjunto com a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, o adequado 
aparelhamento de todas as unidades penais do Estado para viabilizar as visitas virtuais e a reali-
zação de audiências instrutórias por videoconferência;

• Definir ações para a expansão do projeto “Reconstruindo Sonhos”, metodologia APAC, do 
Ministério Público Estadual, para todas as unidades penais do Estado de Mato Grosso.
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9. PROPOSTA DE METAS
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9. Proposta de Metas

Como um dos objetivos da Audiência pública é a contribuição para uma gestão participativa e democrática na 
elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário e das políticas judiciárias do CNJ, o Poder Judiciário de 
Mato Grosso registra as seguintes sugestões:

9.1 Proposta de Metas Nacionais 
 

 

9.2 Proposta de Metas Específicas para os Tribunais Estaduais

META 1

IMPLANTAR ATENDIMENTO VIA TELEMEDICINA NAS UNIDADES PRISIONAIS DE 
TODO O PAÍS.

META 2

IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE VISITA VIRTUAL NOS PRESÍDIOS DOS ESTADOS.

META 2

IMPLANTAR A TESTAGEM PARA COVID PARA OS PRIVADOS DE LIBERDADE ANTES DA 
ENTRADA NO SISTEMA PRISIONAL.
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10. ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
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Flávio de Paiva Pinto

ESTADODEMATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNALDE JUSTIÇA

AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL “IMPACTOS DA PANDEMIA NO SISTEMA

PRISIONAL E ESTRATÉGIAS PARA APRIMORAMENTO DA EXECUÇÃO

PENAL”.

ATA nº. 14/2021-CGJ

(CIA nº 0020995-22.2021.8.11.0000)

Às 13 horas e 30 minutos do dia 02 de julho do ano 2021, de forma virtual, com transmissão pela

internet, por meio da plataforma Microsoft Teams e pelo canal oficial do Tribunalde Justiça do

Estado de Mato Grosso no Youtube, o Excelentíssimo Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da

Justiça Dr. Emerson Luis Pereira Cajango deu início à Audiência Pública regulamentada pela

Portaria Conjunta nº 503/2021 TJMT/PRES/VICE-PRES/CGJ, levada a efeito pelas

Excelentíssimas Presidente e Vice-Presidente e pelo Excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça

do Tribunalde Justiça do Estado de Mato Grosso, visando debater e deliberar com a sociedade

mato-grossense em geral acerca do tema “Impactos da Pandemia no Sistema Prisional e

Estratégias para Aprimoramento da Execução Penal”. O Mestre de Cerimônia, Sr. Jhonny

Marcus Ribeiro, anunciou a abertura do evento e pediu aos participantes que mantivessem seus

celulares no modo silencioso, bem como os microfones desabilitados e apenas os vídeos abertos.

Em seguida, foi exibido um vídeo sobre a vacinação dos reeducandos na Penitenciária Central do

Estado. Na sequência, o Mestre de Cerimônia anunciou a composição do dispositivo virtual de

honra com as seguintes autoridades: Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal de Justiça

de Mato Grosso, Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS ;

Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, GILMAR MENDES ;

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, MAURO MENDES ;

Excelentíssima Senhora Conselheira Nacional do Ministério Público, SANDRA KRIEGER

GONÇALVES ; Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador JOSÉ

ZUQUIM NOGUEIRA ; Excelentíssimo Senhor Supervisor do Grupo de Monitoramento e

Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF-MT), Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA
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ESTADODEMATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNALDE JUSTIÇA

PERRI; Excelentíssimo Senhor Diretor-Geral da Escola Superior da Magistratura de Mato

Grosso (ESMAGIS-MT), Desembargador MARCOS MACHADO ; Senhor Secretário de

Estado de Segurança Pública, ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS; Senhor

Deputado Estadual JOÃO BATISTA, neste ato representando o Senhor Presidente da

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, MAX RUSSI; Senhor Juiz Auxiliar da Presidência do

Conselho Nacional de Justiça e Integrante do Departamento de Monitoramento e Fiscalização

do Sistema Carcerário e Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas – DMF, Dr.

ANTÔNIO CARLOS DE CASTRO NEVES TAVARES; Senhor Defensor Público

Coordenador do Núcleo de Execução Penal da Capital, JOSÉ CARLOS EVANGELISTA

MIRANDA SANTOS, neste ato representando o Defensor Público-Geral, CLODOALDO

APARECIDO GONÇALVES DE QUEIROZ. Registrou-se, ainda, a presença das seguintes

autoridades: Senhora Promotora de Justiça Coordenadora do Centro de Apoio Operacional

Criminal e da Execução Penal (CAO) do Ministério Público de Mato Grosso e Coordenadora do

Núcleo de Execução Penal da Capital, Dra. JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO

GUARIENTE ; Senhor Secretário-adjunto de Administração Penitenciária de Mato Grosso

(SESP-MT), JEAN CARLOS GONÇALVES ; Senhora Coordenadora de Saúde Penitenciária

(SESP), Psicóloga NAILA CRISTINA DE SOUZA; Senhora Coordenadora Estadual da

Pastoral Carcerária de Mato Grosso, ANA CLAUDIA PEREIRA E SILVA; Excelentíssimo

Senhor Juiz Ouvidor Geral, Dr. RODRIGO CURVO ; Senhor Secretário Adjunto de Direitos

Humanos, KENEDY DIAS, neste ato representando a Senhora Rosa Maria Carvalho, Secretária

de Estado de Assistência Social e Cidadania. Na sequência, foi exibido um vídeo a respeito das

visitas virtuais na Penitenciária Central do Estado. O Mestre de Cerimônia registrou a presença

do Desembargador PAULO DA CUNHA , da Juíza de Direito Dra. HELÍCIA VITTI

LOURENÇO , do Senhor EMANOEL ALVES FLORES, Presidente da Fundação Nova

Chance, da Senhora JACIRA MARIA DA COSTA, Policial Presidente em Substituição ao

Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso, e em seguida convidou o

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso para abertura oficial do evento. Com a

palavra, o Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Corregedor-Geral da Justiça do

Estado de Mato Grosso, cumprimentou a todos e explicou que pediu ao cerimonial que fizesse

uma deferência especial à Senhora Corregedora Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de

Justiça, para que ele próprio a saudasse e fizesse menção da sua composição no dispositivo
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virtual de honra, dando boas-vindas à Ministra Maria Thereza de Assis Moura. O

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso destacou que o Brasil possui a 3ª maior

população carcerária do mundo e sofre com o déficit de cerca de 247 mil vagas em todo o

sistema prisional. Relembrou que 200 pessoas privadas de liberdade morreram de Covid-19 no

país, assim como 237 servidores do sistema prisional perderam suas vidas em decorrência dessa

doença. Pontuou que o Estado de Mato Grosso possui 11.436 recuperandos distribuídos em 47

unidades prisionais, dos quais 22% já foram vacinados (2.503 pessoas), 2.918 foram infectados e

6 faleceram em decorrência da Covid-19. Salientou que a responsabilidade pela prisão, sua

manutenção ou interrupção é exclusivamente do magistrado e que a segregação ou liberdade tem

valor imensurável, assim como a vida, e que o maior desafio no momento é garanti-la àqueles que

se encontram sobre a tutela do estado. Por fim, destacou que dialogar sobre os impactos da

pandemia no sistema prisional e estratégias para aprimoramento da execução penal com a

sociedade é uma grande oportunidade e espera que ao final dos debates sejam encontradas

soluções para a pronta implantação pelo Poder Judiciário deste estado. Após, foi dada a palavra

ao Excelentíssimo Senhor GILMAR MENDES, Ministro do Superior Tribunal Federal, que

iniciou seu discurso saudando a todos e enaltecendo a iniciativa de promover esta discussão

sobre o sistema prisional neste momento tão grave de pandemia. Asseverou que a pandemia

mostrou uma série de fragilidades do Brasil, como a questão da desigualdade, a questão do

déficit do sistema de saúde, do sistema de saneamento, do déficit cadastral, e expôs também a

fragilidade do sistema sanitário no ambiente prisional. Por isso, o Judiciário debruçou-se sobre a

questão e tentou adotar medidas de atenuação da gravidade da crise, o próprio CNJ, sobre a

presidência do Ministro Dias Tofolli, baixou uma resolução orientando os tribunais a agirem de

maneira compatível com a gravidade da situação, além disso houve vários debates no Supremo

Tribunal Federal sobre a questão. Ao final, saudou pela oportunidade do debate e disse que,

ainda que a pandemia passe logo, a sociedade precisa voltar seus olhos para o sistema prisional

do Brasil, pois, como o Ministro Raul Jungmann afirma, os presídios hoje, nas condições em que

estão, acabam sendo escolas do crime, dificultando a recuperação e facilitando o trabalho das

organizações criminosas. Após, fez uso da palavra a Conselheira do Conselho Nacional do

Ministério Público Dra. Sandra Krieger Gonçalves, que cumprimentou as autoridades

presentes e iniciou sua fala externando sua preocupação, enquanto Presidente da Comissão de

Saúde, em relação aos impactos da pandemia no sistema prisional. A Conselheira enfatizou que a
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sociedade precisa discutir quais os impactos da pandemia em relação a inúmeras situações que

temos hoje, e o sistema prisional é certamente uma delas e uma das mais graves, pois as medidas

sanitárias que foram necessárias resultaram na restrição de diversos direitos, como a visita

regular, o trabalho externo e o regime semiaberto, que foram interrompidos ou tiveram que sofrer

adequações para a saúde da população em geral e do próprio encarcerado. Ao final, salientou a

todos que, nesse momento de pandemia, o Ministério Público, por meio do seu Conselho

Nacional, será partícipe de todas as políticas que forem necessárias para melhorar esse estado de

coisas. O Mestre de Cerimônia registrou a presença do Desembargador MARIO ROBERTO

KONO DE OLIVEIRA, Coordenador da Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas do TJMT,e

do Senhor FLÁVIO JOSÉ FERREIRA, Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do

Brasil, Seccional Mato Grosso, neste ato representando o Presidente LEONARDO PIO DA

SILVA CAMPOS. Após, foi dada a palavra ao Senhor MARCOS VINICIUS JARDIM

RODRIGUES, Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, que cumprimentou as

autoridades presentes e agradeceu ao Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José Zuquim

Nogueira, pelo convite para compor a solenidade de abertura e falar sobre essa temática tão

importante. O Conselheiro destacou que o sistema prisional brasileiro, já reconhecido pela Corte

Maior como um estado de coisas inconstitucionais por sua superlotação, suas condições precárias

de estrutura e de higiene e sua ineficiência na ressocialização, foi duramente e diretamente

impactado, assim como o planeta inteiro, pela pandemia da Covid-19. Para que se evitasse uma

catástrofe maior ainda do que é o próprio sistema hoje, o Conselho Nacional de Justiça, através

do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça, atuou de

forma muito incisiva nesse período. Por exemplo, tem publicado quinzenalmente um boletim

sobre o número de casos e óbitos nos sistemas prisional e socioeducativo, tem estabelecido um

monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 em espaços de privação de liberdade,

tem acompanhado de forma muito próxima a campanha de vacinação nos presídios, além de

vários outros eventos, articulações locais e capacitações através de convênios com a ONU no

Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, com apoio do Ministério da Justiça e

Segurança Pública, sempre no intuito de superar os desafios do sistema prisional brasileiro. Além

disso, o CNJ editou vários atos normativos, visando estabelecer diretrizes para todos os juízes e

tribunais, a fim de ultrapassar esse período de exceção da melhor forma possível. Por fim,

pontuou que um evento como este, além de considerar as situações pontuais que devem ser
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refletidas neste período de exceção, tem como fundamento maior trazer à baila uma discussão

tão contundente e tão sensível, que deve ser levada à sociedade brasileira, pois esta deve discutir

o sistema prisional brasileiro com mais legitimidade, menos preconceito e mais fidelidade,

visando sempre estabelecer que essa ação não é uma vingança, mas uma medida socioeducativa,

para que o sistema prisional possa alcançar seu principal objetivo que é a ressocializaçãodo preso.

Em seguida, fez uso da palavra o Governador do Estado de Mato Grosso, Senhor MAURO

MENDES, que cumprimentou a todos em nome da Presidente do TJMT,Desembargadora Maria

Helena Gargaglione Póvoas, e do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e

iniciou seu discurso ressaltando a relevância da discussão do tema em voga. O Governador

revelou que, como cidadão e agente público, não compreendia muito bem o elevado índice de

reincidência verificado entre os egressos do sistema prisional brasileiro. Apesar de reconhecer

que essa situação tem origens muito profundas e diversas, observou que, talvez, a forma como o

sistema prisional é gerenciado está no epicentro dessas causas, uma vez que sua estrutura não

condiz com o princípio de ressocialização. Afirmou que, enquanto Chefe do Poder Executivo

Estadual, contou com o auxílio do Desembargador Orlando Perri, Supervisor do GMF/MT, para

compreender a importância do papel ressocializador do sistema prisional e começar a tomar

medidas para construir uma história diferente no estado. Anunciou que o Estado de Mato Grosso

está em processo de ampliação de vagas no sistema prisional, já tendo criado cerca de 1.800

vagas e planejando a criação de mais 4 mil vagas nos próximos 4 anos. Afirmou que condições

físicas adequadas e uma nova metodologia de trabalho serão importantes para que o sistema

cumpra seu papel, pois, num momento diferenciado como esse que estamos vivendo, de

pandemia, onde toda a sociedade foi impactada, teremos que reaprender muito daquilo que

somos, fazemos e estamos fazendo. Assim, finalizou parabenizando pela abordagem do tema e

ressaltando a sua importância no contexto social. Em seguida, passou-se a palavra à

Excelentíssima Senhora MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, Ministra do

Superior Tribunal de Justiça e Corregedora Nacional de Justiça, que iniciou sua fala

cumprimentando a todas as autoridades presentes e registrando sua felicidade em ver a cúpula

feminina no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Em seguida, externou seus votos

pela plena recuperação do Desembargador Rui Ramos, que trabalhou na Corregedoria Nacional

da Justiça auxiliando a Ministra Nancy Andrighi. Relatou que o sistema prisional brasileiro conta

com aproximadamente 500 mortes por COVID-19, somados os óbitos de presos e servidores
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públicos, segundo boletins do CNJ. Aduziu que o desafio para o estado, enquanto custodiante

dessas pessoas é enorme, mas não menos importante do que aquele imposto há anos, referindo-se

às mortes violentas que rotineiramente ocorrem dentro do sistema prisional, que anos atrás já

eram superiores ao número de 500 pessoas por ano, conforme dados do INFOPEN. Frisou que

deixou registrado esses dados alarmantes apenas para lembrar que o nosso país não conta com

penas perpétuas, muito menos penas de morte. Eis aí o desafio apresentado. Prosseguiu

asseverando que, desprezando as causas da criminalidade, vislumbra dois autores com poder para

mudar essa realidade: em primeiro lugar, o Poder Executivo, que muito pode fazer no espectro

estrutural dos presídios, em segundo lugar, o Poder Judiciário, zelador fiel e vigilante do preso,

zelador do tempo mínimo possível de encarceramento de prisões cautelares e, no âmbito da

execução penal, embora responsável pela criteriosa avalição dos casos de progressão da pena,

zelador da estrita observância dos prazos de seu cumprimento, evitando que a manutenção no

cárcere se dê por tempo ilegal. A Ministra externou sua satisfação em verificar a iniciativa da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso em realizar esta audiência pública,

dizendo estar ciente que esse tribunal e o seu Grupo de Monitoramento e Fiscalização do

Sistema Carcerário já foram reconhecidos pelo CNJ como referência brasileira para as demais

cortes na matéria. Por fim, parabenizou o Tribunal de Justiça do Mato Grosso na pessoa da sua

presidente, a Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, do Corregedor-Geral da

Justiça, Desembargador José Zuquim Nogueira, e do Supervisor do Grupo de Monitoramento do

Sistema Carcerário, Desembargador Orlando Perri, pela realização desta audiência pública e

convidou a todos a pensar sobre o tema, como tem feito desde o início de sua atividade jurídica,

com o objetivo de melhorar e fazer do nosso sistema prisional um sistema verdadeiramente

civilizado. Adiante, seguiu-se o pronunciamento da Excelentíssima Senhora Desembargadora

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado de Mato Grosso, a qual iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes na pessoa

do conterrâneo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, da Ministra

Corregedora, Maria Thereza de Assis Moura, do Governador do Estado, Mauro Mendes, e dos

advogados Dr. Marcos Vinícius e Dr.ª Sandra Krieger, representantes do CNJ e CNMP,

respectivamente. A Presidente afirmou que considera o tema da audiência pública bastante

palpitante. Desde o ano de 1993 já lhe causava certa angústia pensar sobre a vida no cárcere e a

função social da pena, se de fato será cumprida e, se cumprida, como é que esse cidadão sairá de
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lá? Naquela época, aduziu que usava exatamente a expressão usada agora pela Ministra Maria

Thereza: “Graças a Deus, aqui não temos pena de morte e nem prisão perpétua”. Portanto, o

cidadão, querendo a sociedade ou não, vai sair de lá um dia. Seja porque o sistema é frágil e

falho na grande maioria das vezes, seja porque cumpriu a pena. E nós da sociedade temos o dever

de contribuir para que esse cidadão saia de lá melhor do que quando entrou. Asseverou que,

realmente, a sociedade faz uma imensa pressão na classe política para que os presos sejam

considerados o lixo da sociedade e sejam depositados embaixo do tapete. Todavia, sempre

debateu contra isso, mostrando que a sociedade precisa entender que este ser humano sairá de lá,

e se não for recuperado, se a pena não tiver cumprido a sua função social, voltará a afrontar a

sociedade e esse círculo continuará. Apesar de hoje estarmos pegando um gancho na pandemia,

afirmou que esse assunto tormentoso para toda a sociedade não pode deixar de ser

costumeiramente discutido. Em 1993, quando ainda era forte somente o Comando Vermelho, já

dizia que os presídios, da forma como se apresentavam, estavam prestes a ser um curso de

pós-graduação em criminalidade e que dali sairia uma forte organização que faria frente à

sociedade. E, realmente, dali saiu o PCC (Primeiro Comando da Capital). Por isso, precisamos

enfrentar esse problema com muita determinação, como tem feito o Governador Mauro Mendes

com a colaboração inestimável do Desembargador Orlando de Almeida Perri, que comanda o

GMF, mas não podemos nos esquecer, de forma nenhuma, que este preso sairá de lá de qualquer

forma. É inadmissível, inconcebível, situações como a dos chamados “Presos Morcegos”, que

dormiam amarrados nas grades porque não havia espaço físico no solo para se acomodar, como

viu ao visitar os presídios nos anos 90. É impossível que o cidadão tratado dessa forma não saia

de lá bem pior do que quando entrou. Assim, enfatizou que embora seja um assunto tormentoso

para a sociedade, que, de forma geral, não gosta de discutir, porque acha que é um luxo para o

preso e aqueles que defendem os direitos humanos são taxados de pessoas não gratas, essa

situação precisa ser enfrentada com determinação para que não possamos, amanhã ou depois, nos

arrependermos do que estamos hoje vivenciando. Quanto à pandemia, pontuou que esta se

agrava cada vez mais e dentro do presídio não é diferente, portanto, oportuno o chamamento

desta audiência pública para debatermos com toda a sociedade, a fim de que os presídios não

fiquem à mercê e nem distante de toda nossa preocupação. Por fim, a Presidente agradeceu a

todos pela atenção e desculpou-se pelo desabafo. Encerrada a abertura, o Mestre de Cerimônias

anunciou o desfazimento do dispositivo virtual de honra e agradeceu pela presença das
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autoridades. Ato contínuo, iniciaram-se os trabalhos da audiência pública sob a Presidência do

Excelentíssimo Dr. EMERSON LUÍS PEREIRA CAJANGO, Juiz-Auxiliar da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual cumprimentou a todos e

agradeceu, primeiramente, pela presença da Ministra Corregedora do CNJ, Maria Thereza de

Assis Moura, e do Ministro do Supremo TribunalFederal, Gilmar Mendes, enfatizando a honra

de tê-los nesse evento tão importante. Cumprimentou também a Presidente do TJMT,

Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, e o ilustre Corregedor-Geral da Justiça,

Desembargador José Zuquim Nogueira, pelo apoio irrestrito na realização desta audiência

pública. Saudou também os demais componentes do dispositivo virtual de honra, todas as

autoridades presentes e demais participantes, em especial os expositores, que doaram um pouco

de seu valioso tempo para nos mostrar os mais variados pontos de vista e fomentar nossa tarde de

debates. O Magistrado afirmou que a pandemia da Covid-19 nos fez repensar a realidade do

sistema carcerário brasileiro que, como bem pontuou o ilustre Ministro Gilmar Mendes na

audiência pública do Habeas Corpus 165.704, trata-se de uma das maiores tragédias

humanitárias na história do Brasil. Disse que a manutenção da saúde das pessoas privadas de

liberdade é essencial à segurança da saúde coletiva, haja vista que um cenário de contaminação

em grande escala no sistema prisional produziria impacto significativo na segurança e saúde de

toda população, extrapolando os muros dos presídios. Pensando nisso, o CNJ editou a

Recomendação nº 62/2020, que traz uma série de medidas voltadas à proteção, não só dos

presos, mas de todos ligados ao sistema penitenciário, com objetivo de evitar a propagação do

vírus e assegurar garantias constitucionais. Destacou que o alto índice de transmissibilidade do

novo coronavírus agrava-se nos estabelecimentos prisionais e socioeducativos, tendo em vista a

aglomeração de pessoas, a insalubridade das unidades, a falta de ventilação, as dificuldades para

garantir cuidados mínimos de higiene, entre outros, que são características inerentes ao estado de

coisas inconstitucionais declaradas pelo STF na ADPF nº 347. Nos dizeres da Ministra do STF

Cármen Lúcia: “As condições não são de degradação, são de não-humanidade. Não se aboletam

nem bichos do jeito que eu tenho visto por onde tenho passado. O que tenho visto é de adoecer

uma pessoa pela visão. Todo erro é menor que o ser humano e todo ser humano é maior que o

seu erro. Os recuperandos não perdem os direitos humanos durante o cumprimento de suas

penas, eles continuam sendo humanos.” Com isso, concluiu sua fala afirmando que estamos

reunidos nessa tarde para ouvir e conhecer propostas e soluções para essa crise sanitária que se
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abateu também no sistema prisional, que não respeita divisas, fronteiras, tampouco os muros.

Assim, aduziu que iríamos debater verdades, esperança, empatia e união, e no final desses

debates sairíamos com muitas soluções e ações concretas, pois quem tem condições tem o dever

de lutar pelos mais vulneráveis. Desejou que todos tivessem uma excelente e produtiva audiência

pública e pediu a gentileza do mestre de cerimônia em chamar a apresentação do decano desta

corte, Desembargador Orlando de Almeida Perri. Dessa forma, deu-se início aos debates do

EIXO I, intitulado “SITUAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL MATO-GROSSENSE ANTES

E DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19”, com a exposição do Excelentíssimo

Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Supervisor do Grupo de

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. Após saudar a todos os presentes, o

Eminente Desembargador asseverou que está à frente do Grupo de Monitoramento e

Fiscalização do Sistema Carcerário de MT há pouco mais de dois anos e seis meses e pouco mais

do que isso na área criminal, pois atuou na área cível por mais de 30 anos e, por força do destino,

acabou indo para uma câmara criminal no TJMT e, quase em seguida, foi designado como

supervisor do GMF em Mato Grosso. Relatou que após sua designação para o GMF criou uma

agenda de visitações às Unidades Prisionais do estado de Mato Grosso, tendo começado pelo

Centro de Detenção de Diamantino, onde, em companhia do atual Secretário Adjunto de

Administração Penitenciária, Jean Carlos Gonçalves, assustou-se com aquilo que viu dentro da

unidade. O Desembargador pediu que fosse exibido um vídeo aos participantes, com imagens

registradas no interior da Cadeia Pública de Diamantino. Em seguida, disse que as imagens

foram registradas durante sua primeira visitação, ocasião em que disse “Meu Deus do céu”, ao

ver os presos naquela situação. Asseverou que, naquele momento, o servidor do Sistema

Prisional Jean Carlos Gonçalves advertiu-lhe que aquilo que estava vendo poderia ser

considerado um hotel cinco estrelas, pois existiam unidades em situação muito pior.

Particularmente, pensou que seria difícil ver coisa pior do que aquilo, porém, Jean tinha inteira

razão, pois após visitar outras unidades percebeu que, de fato, a Cadeia Pública de Diamantino

poderia ser considerada um hotel cinco estrelas em comparação a outros lugares. Prosseguiu

afirmando que na Penitenciária Central de Mato Grosso, por exemplo, em uma cela que é para

oito presos, chegou-se a sessenta e dois presos, amontoando-se uns sobre os outros para dormir.

São essas as condições do nosso sistema prisional de uma maneira geral no país a fora.

Realmente, nos perguntamos, que pretensão é essa que temos de ressocializar? Eles são tratados
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piores que animais. Recordou-se que ao sair de Diamantino enviou uma mensagem ao

Governador do Estado, dizendo que certamente o plantel dos animais do frigorífico da JBS em

Tangará da Serra apresentava melhores condições do que o nossos reeducandos. Afirmou que o

Governo do Estado de Mato Grosso está bastante sensível a esta caótica situação prisional, como

disse o governador, serão criadas pelo menos quase o dobro das vagas até o próximo final do ano.

Depois de muitas reuniões, foi celebrado um TAC onde governador comprometeu-se a investir

no sistema prisional, realizando reforma e ampliação de praticamente todas as unidades

prisionais. Disse que atualmente estão em andamento sessenta reformas e ampliações em todo o

estado de Mato Grosso, com apenas seis milhões de reais, sendo que o governo se comprometeu

a destinar mais 10 milhões de reais e no próximo ano mais 9 milhões de reais para as melhorias

necessárias. Com isso, acredita que no próximo ano já teremos um sistema prisional muito

diferente daquilo que encontramos no ano passado. Afirmou que em diversas reuniões que teve

com o Governador do Estado procurou sensibilizar para a necessidade de atenção ao sistema

prisional, procurando mostrar que não se pode fazer uma política de segurança pública

esquecendo-se do sistema prisional. Até porque, o elevado número de reincidência no Brasil

evidencia que o sistema não está funcionando, que a ressocialização só existe no papel e no

discurso, realidade esta que precisa ser alterada para termo um futuro com menos violência. Por

esta razão, o GMF está trabalhando com o Governo do estado de Mato Grosso para adentrar

fortemente na reeducação penal, na profissionalização dos reeducandos e no trabalho.

Atualmente, uma das grandes dificuldades são as facções criminosas, hoje, pela superpopulação

carcerária, não temos como separar os presos provisórios dos definitivos, quem dirá aqueles que

são faccionados dos que não são faccionados. E o problema dos faccionados é que são

obedientes às suas lideranças, que os impede, inclusive, de estudar e trabalhar. Muitas vezes, o

preso precisa ingressar em uma organização criminosa para que possa sobreviver no sistema

prisional. Assim, passa a ser soldado da organização, não apenas ele, mas também seus familiares

que ficam sujeitos à organização aqui fora. Salientou que no final do ano de 2019 foi realizada a

“Operação Elisson” na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, oportunidade em que

foram apreendidos mais de 20 quilos de drogas, 195 celulares e mais de 500 chips, mas hoje o

controle é muito maior dentro do nosso sistema prisional. Por isso, para manter o controle da

situação nos presídios, é tão importante entrar com a educação. Hoje, no universo de 11.460

presos, que é a população carcerária, são mais de 3.500 presos envolvidos em alguma atividade
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educacional. Inclusive, estamos concorrendo a um prémio INOVARE, que é o de mentoria

acadêmica, onde reeducandos estão sendo preparados para ingressarem em cursos de mestrado e

doutorado nas universidades e faculdades. Entretanto, o percentual de reeducandos que tem

nível superior é baixíssimo. Hoje temos apenas 45 presos com 2º grau dentro do sistema prisional

no estado do Mato Grosso, o que corresponde a 0,03% da população, é pouco, mas queremos que

no próximo ano possamos atingir pelo menos 70% da população carcerária. Para isso,

pretendemos compor uma parceria com a UNEMAT para entrar fortemente com a educação no

sistema prisional, através do sistema EAD. Além disso, estamos trabalhando fortemente na

profissionalização dos reeducandos. Mas o nosso grande desafio é quebrar preconceitos na

população, e para isso temos que usar de alguns mecanismos. Por exemplo, no ano passado o

estado de Mato Grosso editou uma lei concedendo incentivo fiscal para a contratação de

reeducandos e egressos do sistema prisional. Além disso, está sendo montado pela SEPLAG um

site onde colocaremos à disposição do empresariado mato-grossense os presos que podem

prestar serviços às suas indústrias ou seu comércio. Há uma lei no estado de Mato Grosso e

também em vários municípios do estado que obriga todos os contratantes com poder público a

reservar 5% das vagas para o sistema prisional. A verdade é que essas leis nunca foram colocadas

em prática, mas já estamos trabalhando junto à SEPLAG para mudar essa realidade. O

PRONATEC, por exemplo, tem à disposição 43 cursos e vai atingir pelo menos 750 reeducandos.

Afirmou, com isso, que não venceremos a criminalidade se não atacarmos o problema de frente,

com educação no sistema prisional, profissionalização dos reeducandos e trabalho. É preciso

quebrar esse preconceito e mostrar à nossa sociedade que queremos um futuro melhor, por isso

temos que investir no sistema prisional, no homem que está lá cumprindo pena. Com relação à

pandemia, ressaltou que, enquanto os infectologistas pedem o distanciamento social para evitar o

contágio, isso não é possível dentro do sistema prisional. Então, quando começou a pandemia,

imaginaram o pior, como na Itália, onde caminhões do exército estavam carregando corpos.

Porém, graças à atuação dos agentes envolvidos na contenção da pandemia, ela não se alastrou

no sistema prisional, tanto que ocorreram apenas 6 mortes, com uma população carcerária 11.500

pessoas. Por outro lado, morreram 19 policiais penais. Atendendo às resoluções e recomendações

do Conselho Nacional de Justiça, o TJMT, ainda na presidência do Desembargador Carlos

Alberto, reuniu os recursos necessários em uma conta que nos auxiliou a enfrentar essa

pandemia. Montamos uma fábrica de álcool que forneceu álcool 70% para todos os presídios do
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estado de Mato Grosso. Fizemos água sanitária, sabão. O Poder Judiciário, o Ministério Público

e a advocacia trabalharam incansavelmente para que a pandemia não se instalasse dentro do

sistema prisional. Foi preciso suspender as visitas, assim, nos vimos obrigados a fazer uma

doação de mais de 300 computadores para as nossas unidades prisionais, para que os

reeducandos não ficassem sem contato, ainda que virtual, com seus familiares e advogados. E

hoje, devido à pandemia, todas as unidades prisionais contam com o sistema de videoaudiência.

Adquirimos as máscaras, que foram todas confeccionadas dentro do sistema prisional,

medicamentos, só teste de Covid-19 adquirimos mais de 20 mil testes, no valor de

aproximadamente 965 mil reais. Procedemos à climatização de muitas unidades prisionais,

porque muitas delas eram e ainda são antecâmaras do inferno, principalmente no estado de Mato

Grosso onde as temperaturas de uma maneira geral passam dos 40º, mas em muitas unidades

prisionais passam dos 50º, são verdadeiros calabouços medievais. Estamos mudando essa

realidade. Por fim, o Desembargador ressaltou que a pandemia acelerou muitas mudanças que

aconteceriam apenas anos depois, como é o caso das videoconferências. Há muito ainda a ser

feito, mas já avançamos muito nestes tempos de pandemia. Estamos falando agora, por exemplo,

em Justiça 4.0, até isso se acelerou com esta pandemia. Talvezpossamos pensar que no futuro não

teremos mais prisões, teremos APACS, por que não? Uma prisão sem guardas, uma prisão

responsável. Hoje, por exemplo, temos até atendimento por telemedicina nos presídios, como

será exposto mais adiante pela Juíza Dra. Helícia. Concluiu dizendo que as mudanças foram

muitas e, certamente, o enfrentamento da pandemia ainda exigirá muita criatividade, e neste

ponto o judiciário só tem a ganhar. Após, o Dr. EMERSON LUÍS PEREIRA CAJANGO,

Juiz-Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, retomou a palavra e

agradeceu ao Des. Orlando Perri pela exposição. Em seguida, o mestre de cerimônia pediu aos

participantes uma especial atenção ao regramento da audiência pública, solicitou que

mantivessem seus celulares no modo silencioso e áudios bloqueados durante as exposições dos

palestrantes. Informou, ainda, que os questionamentos poderiam ser encaminhados pelo

bate-papo e/ou pelo seguinte e-mail: pandemia.sistemaprisional@tjmt.jus.br. Depois disso, foi

anunciado o segundo expositor do EIXO I (Situação do Sistema Prisional Mato-Grossense

Antes e Durante a Pandemia de Covid-19), JEAN CARLOS GONÇALVES, Secretário

Adjunto de Administração Penitenciária de Mato Grosso, o qual iniciou sua fala explanando

que atuou junto ao Desembargador Orlando Perri no GMF (Grupo de Monitoramento e
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Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Estado de Mato Grosso) durante dois

anos, período em que teve a oportunidade de mostrar a realidade do sistema penitenciário do

Estado para o Desembargador Orlando. Das 46 unidades prisionais do Estado, afirmou que o

Desembargador Orlando se fez presente em 37 delas, onde conheceu as duas realidades, visitou

a melhor unidade prisional do Estado, com trabalho de ressocialização,mas também conheceu as

piores unidades prisionais. Prosseguindo, passou a efetuar um breve relato sobre a realidade do

sistema penitenciário mato-grossense. Explicou que o estado de Mato Grosso é dividido em 15

regiões integradas de segurança pública, nas quais, dentro dessas regiões pré-determinadas pela

Secretaria de Segurança Pública, existem 46 unidades prisionais, sendo 6 unidades femininas, 6

penitenciárias, 3 centros de detenção provisória e 31 cadeias públicas. Aduziu que a capacidade

total das unidades prisionais é de 8.740 vagas, porém, a população carcerária é de cerca de

11.500 reeducandos, sendo 409 mulheres e 11.054 homens. Disse que com o início da pandemia,

em 2020, a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria Adjunta de Administração

Penitenciária traçaram um plano de contingenciamento para tentar evitar a proliferação da

doença nas unidades prisionais. As medidas que foram tomadas foram exitosas, tendo em vista

os resultados bastante satisfatórios obtidos no combate à proliferação da Covid no sistema

penitenciário do Estado. Conforme boletim epidemiológico de 30 de junho de 2021, foram 857

policiais penais infectados, do total de 2.532, e 19 mortes de profissionais do sistema

penitenciário, o que corresponde à taxa de letalidade de 0.7% entre estes profissionais. Entre os

reeducandos, foram 2.992 infectados e 6 mortes, o que corresponde a taxa de letalidade de

0,04%. Já com relação ao número de infectados, houve a contaminação de 34,5% dos servidores

do sistema penitenciário e de 24% da população privada de liberdade. Diante disso, várias ações

foram tomadas e continuam em andamento para conter esses números. Asseverou que em

novembro do ano passado o Governador Mauro Mendes disponibilizou 6 milhões de reais e foi

pactuado um convênio junto ao conselho da comunidade para a aplicação desses recursos na

melhoria das unidades prisionais, com reformas, ampliações, salas de saúde e salas de aulas,

melhorando o ambiente prisional e contribuindo para o baixo nível de infecção nas unidades

prisionais do estado. Atualmente, existem 60 obras em andamento nas 46 unidades prisionais do

estado. O governo estadual está investindo em torno de 130 milhões na melhoria do sistema

penitenciário de Mato Grosso. Estamos finalizando o processo de licitação para a construção de

uma nova unidade prisional no município de Barra do Garças, que vive uma situação bastante
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precária, com a cadeia pública no centro da cidade. A nova unidade custará 37 milhões de reais e

contará com mais 480 vagas. O planejamento realizado pelo Secretário de Segurança Pública e

pelo Governador do Estado é de que chegaremos a dezembro de 2021 com 2.536 novas vagas no

sistema prisional, o que impactará diretamente no controle do crime organizado, pois teremos o

poder de separar faccionados e não faccionados. No ano passado, o governador do estado,

esteve, no mínimo, cinco vezes in loco e se conscientizou da necessidade de investir no sistema

penitenciário. Em 21 anos de serviço no sistema, desta vez, estou vendo a luz no fim do túnel. A

expectativa é chegar ao término deste governo com a criação de 4 mil novas vagas. O

planejamento está feito e está sendo executado. Isso impactará diretamente no baixo nível de

infecção dentro das unidades prisionais do estado e mudará realidades como a daquele vídeo

exibido pelo Des. Orlando Perri em sua apresentação. Quanto à vacinação dos presos, afirmou

que na segunda-feira irá se reunir com representantes da Prefeitura Municipal de Cuiabá para

traçar um planejamento estratégico para vacinação de toda a população carcerária da capital, pois

as doses da vacina já foram disponibilizadas pelo governo federal. Adiante, sobre o retorno das

visitas nas unidades prisionais do estado, o Secretário afirmou que a grande preocupação é

justamente garantir o retorno das visitas sem colocar em risco o trabalho de prevenção que vem

sendo realizado há um ano e meio. Foi este trabalho exitoso que garantiu o baixo número de

mortes por Covid-19 no sistema penitenciário, logo, o retorno das visitas nas unidades penais

exige muita cautela e um planejamento baseado em dados científicos. O primeiro passo será

realizar um levantamento das unidades com imunização completa de servidores e reeducandos.

Outra questão a ser considerada é a autorização somente de visitantes que também já tenham

sido imunizados. Além disso, no início do retorno das visitas haverá restrição de um visitante

por reeducando. São várias as realidades existentes em um mesmo sistema penitenciário. Existem

pequenas cadeias públicas e penitenciárias gigantes, por exemplo, e todas estas realidades

deverão ser consideradas nesse momento. Ao final, o expositor agradeceu pelo convite e

oportunidade de mostrar um pouco da realidade do sistema penitenciário do estado do Mato

Grosso. Em seguida, o Dr. EMERSON LUÍS PEREIRA CAJANGO, Juiz-Auxiliar da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, retomou a palavra e agradeceu ao

senhor Jean Carlos Gonçalves pela exposição, ressaltando que a questão do retorno das visitas

nas unidades penais era uma notícia muito aguardada, tendo sido objeto de pergunta no chat da

transmissão no canal no Youtube. Após, o mestre de cerimônia anunciou o terceiro expositor do
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EIXO I (Situação do Sistema Prisional Mato-Grossense Antes e Durante a Pandemia de

Covid-19), Dr. JOSÉ CARLOS EVANGELISTA MIRANDA SANTOS, Defensor Público

Coordenador do Núcleo de Execução Penal da DPE/MT e atuante na Penitenciária Central

do Estado – PCE, que iniciou sua apresentação saudando o Ministro Gilmar Mendes, do

Supremo Tribunal Federal, bem como a Presidente do TJMT,Desa. Maria Helena Gargaglione

Póvoas, e parabenizou o Corregedor-Geral da Justiça, Des. José ZuquimNogueira pela iniciativa.

Adentrando ao tema, anunciou que traria um cunho mais filosófico e citaria dois fatos. O

primeiro deles, ocorrido logo após ter assumido a área criminal da DPE, foi quando precisou

atuar em um caso em que uma moça havia sido estuprada e procurou a Defensoria Pública

querendo realizar o aborto, o qual acabou se concretizando, ou seja, essa pessoa não foi gerada. O

segundo fato foi quando precisou atender um assistido em uma audiência e, posteriormente, ao

receber a mãe dele em seu gabinete na DPE, tomou conhecimento de que o rapaz era filho do

próprio avô, ou seja, a moça foi engravidada pelo próprio pai. Com essas histórias, afirmou que

gostaria de mostrar que trabalham com “o pior que existe do ser humano”. Com pessoas que, por

várias razões, acabaram caindo no mundo do crime, mas que em momento algum perderam a sua

dignidade, aquilo que existe, como bem disse o Desembargador Orlando de Almeida Perri, na

questão dos direitos humanos. Asseverou que essa atuação no sistema prisional, por esse período

todo, mostra que o estado precisa ter uma visão diferente em relação a essa situação. De certa

forma, vivemos em um país com má distribuição de renda e que, por muitos fatores, a própria

sociedade é responsável pela criminalidade que aqui existe. Nesse sentido, fazendo um paralelo

do que aconteceu antes da pandemia, observamos, como bem disse o Desembargador Orlando,

que a “Operação Elisson Douglas”, que teve início em agosto de 2019 na Penitenciária Central

do Estado, acabou nos preparando para que enfrentássemos a questão da pandemia, que é esse

novo mundo gerado. Explicou que, por isso, citou o exemplo dos dois abortos, no primeiro a

criança não foi gerada, mas no segundo se gerou um novo mundo, esse novo nasceu e temos que

trabalhar com ele. No caso da Penitenciária Central do Estado, como já foi dito, as celas são

assim, as pessoas dormiam realmente umas em cima das outras. Com a questão da pandemia,

quem cumpriu lockdown foram os presos, foi o melhor exemplo de lockdown que existiu porque

realmente desde março foram cessadas todas as visitas físicas, depois se iniciou o trabalho das

visitas virtuais. Nesse sentido, afirmou que o sistema está de parabéns, pois houve somente uma

morte por Covid-19 na Penitenciária Central do Estado. Surgiram problemas, é claro, que
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teremos que enfrentar e enfrentamos durante a pandemia, como as questões das visitas virtuais e

audiências, pois muitas vezes o defensor público ou advogado precisa conversar reservadamente

com o preso, especialmente os presos provisórios. E nesse novo mundo gerado agora, precisamos

trabalhar juntos para termos uma maior qualidade nesse atendimento, é isso o que a Corregedoria

está fazendo, um debate, uma audiência pública interdisciplinar para encontrarmos soluções,

porque esse é o grande objetivo, tanto da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, do Ministério

Público. Precisamos aproveitar esse momento para fazermos vários questionamentos, perguntas

sobre nosso existir, em que me pergunto: Qual minha missão? O que faço? Para que eu sirvo? O

meu trabalho tem qual finalidade no mundo? Qual o meu legado para o mundo? Nós, enquanto

instituições, precisamos pensar nessas questões. Precisamos ter em mente que do jeito que está

hoje não dá para continuar. O que me chama muita atenção, pois tive uma atuação bem forte na

audiência de custódia, é pegar um preso provisório, que não é reincidente, em seu primeiro crime,

e jogar ali dentro. Fico preocupado, desculpe-me a clareza, embora quando se fala na criação de 4

mil vagas, fico preocupado de que isso crie uma sensação no juiz, que não há um pressionamento,

é só uma questão, para que não crie essa situação. Porque mesmo com a criação dessas 4 mil

vagas não dá condição de cumprimento da pena para um estado que já está, aqui trago a certidão

emitida pelo próprio Desembargador Orlando de Almeida Perri, uma cela de 8 tinha 62. Assim,

ainda que crie 4 mil vagas não é possível atender a essas questões, a pessoa sai de lá pior do que

entrou, porque, na verdade, como está é uma jaula, pior do que uma jaula, porque quando prendo

uma onça-pintada ou qualquer outro animal os cuidados são maiores. A própria sociedade tem

um preconceito enorme com relação a isso porque não entendem, é o senso comum. Assim, cabe

a nós do sistema, enquanto sistema, Defensoria Pública, Ministério Público, Advocacia, OAB,

Judiciário, nós temos que entender isso e temos que ter a coragem de não ser contaminados pelo

senso comum. Nesse aspecto, quero trazer aqui, já que estão criando 4 mil vagas, o grande

desafio que sempre coloco, e que coloco aqui para o grande sistema, que precisamos ter coragem

e honrar, por que não criarmos um local só para presos provisórios não reincidentes? Presos

provisórios, porque muitas vezes você pega um rapaz de 18, 19 anos em seu primeiro crime e joga

dentro de um sistema desse, em que não há uma divisão adequada para essa situação. Fica aqui a

sugestão da Defensoria Pública, que cada vez mais tem se empenhado em colaborar com todo o

sistema de justiça. Prosseguindo, registrou que era um dia de sonho na Defensoria Pública,

porque foi criado o núcleo do Tribunaldo Júri na capital, que ainda não tinham. Afirmou que as
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autoridades como juízes, promotores e defensores públicos precisam ter clareza de suas funções,

falta um pouco disso nas instituições. Nesse período pós-pandemia, principalmente no sistema

prisional, precisamos ter criatividade, vontade de fazer algo novo, como no exemplo da Dra.

Helícia (Juíza de Cáceres), de quem já ouvi falar muito pelo excelente trabalho. Essa é a grande

questão, é você ter as instituições, o trabalho interdisciplinar, como bem disse a Doutora Sandra

Krieger (Conselheira CNMP), porque muitas vezes as instituições ficam cada uma no seu local,

sem ter essa comunicação como se fosse o trabalho em rede. Quero dizer que, doravante, o que

precisamos é ter em instituições ações nesse sentido, Defensoria Pública, Ministério Público,

Tribunal de Justiça, OAB, para podermos encontrar soluções. Lanço esse desafio. Por fim, o

Defensor externou sua homenagem e agradecimentos aos servidores Diego e Vanessa, deste

Tribunal de Justiça, os quais contribuíram para a realização da audiência pública com suas

atuações nas áreas de informática e relações públicas, respectivamente. Repetiu, ainda, a

sugestão de destinar as novas vagas que serão criadas no sistema prisional exclusivamente para

presos provisórios não reincidentes e manifestou sua preocupação no sentido de que essas novas

vagas gerem maior aprisionamento, encerrando suas colocações. Com a palavra, o Dr.

EMERSON LUÍS PEREIRA CAJANGO, Juiz-Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do

Estado de Mato Grosso, agradeceu o Defensor Público Dr. José Carlos pelas contribuições e, em

seguida, repassou um questionamento feito pelo participante Erick Alexandre ao expositor Jean

Carlos Gonçalves, Secretário Adjunto de Administração Penitenciária. Respondido o

questionamento, o Dr. EMERSON LUÍS PEREIRA CAJANGO declarou encerrado o Eixo I e

deu início ao EIXO II, intitulado “PROGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO E DESAFIOS A

SEREM ENFRENTADOS PELO SISTEMA PRISIONAL”, com a exposição do

ExcelentíssimoDesembargador MARCOS MACHADO, Diretor Geral da Escola Superior da

Magistratura do Estado de Mato Grosso – ESMAGIS-MT, sobre o tema: “Encarceramento

Decorrente do Tráfico Ilícito de Drogas - Realidade e Alternativa”. O Desembargador iniciou

sua fala cumprimentando a todos os presentes, agradeceu ao Desembargador Corregedor-Geral

da Justiça José Zuquim Nogueira pelo convite e parabenizou o juiz auxiliar da CGJ Dr. Emerson

Cajango pela dedicação e comprometimento. Asseverou que ao ser convidado a participar da

audiência pública logo identificou que poderia contribuir com o tema que é uma bandeira em sua

vida, que é a questão sobre drogas ilícitas. Afirmou que diante do quadro epidêmico da

Covid-19 e da discussão do que se pode elaborar diante dessa situação, o sistema judiciário e o
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sistema prisional, unidos, precisam voltar a atenção para as prisões decorrentes do tráfico de

drogas, realidade e suas alternativas, com relação às prisões cautelares e ao regime fechado.

Destacou que ainda identificam a legislação sobre drogas como uma lei, mas na verdade se trata

de um sistema, um sistema nacional de políticas públicas sobre drogas, do qual o judiciário é um

dos atores. Adiante, o expositor compartilhou quatro estudos que julga relevantes para aqueles

que estão preocupados com a temática, são eles: (I) “Encarceramento humano: Uma revisão

histórica”, um trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde três

pesquisadores buscam na história a razão, as perspectivas e as críticas relacionadas ao

encarceramento; (II) “Política de guerra às drogas e o encarceramento no Brasil: trabalhadores

do tráfico.”, um estudo que envolve uma pesquisa científica da pesquisadora Mayara Maria

Alonge dos Santos, que aborda a escravidão imposta pelo tráfico e mostra uma realidade não só

brasileira, mas da América latina; (III) “Uso de Drogas pela População Carcerária”, de um

advogado que foi, inclusive, durante dois mandados, presidente do conselho penitenciário de

São Paulo, presidente da OAB de São Paulo Umberto Luiz Borges D’Urso; (IV) “Antimodelo

brasileiro - Proibicionismo, encarceramento e seletividade penal frente ao tráfico de drogas um

trabalho”, um trabalho da Professora Luciana Boiteux da Universidade Federal do Rio de

Janeiro, que também trata sobre o superencarceramento, sobre o consumo de drogas no interior

das unidades prisionais e sobre a violência decorrente do tráfico de drogas no Brasil.

Prosseguindo, o Desembargador passou a expor dados e números do Departamento

Penitenciário Nacional-DEPEN a respeito do assunto. Explanou que o tráfico de drogas é

responsável pela maioria das prisões cautelares ou do regime inicial fechado, notadamente de

mulheres em todas as unidades da federação. Além disso, é responsável pela maioria das

autuações em flagrante, audiências de custódia e ações penais. Em sua atuação criminal no

TJMT,pôde identificar que somente recursos e habeas corpus relacionados ao tráfico de drogas,

em determinadas sessões, chegam a corresponder a 50, 60 ou 70% dos feitos em julgamento.

Segundo pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisa de Políticas Públicas e Álcool (INPAD), da

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), o Brasil mantém as principais rotas do tráfico

de cocaína da América Latina, não obstante, Colômbia, Bolívia e Peru sejam os maiores

produtores, por aqui se passa a droga que vai, sobretudo, para a Europa. O Brasil é o segundo

maior mercado mundial de crack, perdendo apenas para os Estados Unidos da América, e o

segundo maior mercado mundial de cocaína. Diante dessa realidade, propõe alternativas
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judiciais que podem ser adotadas, mediante provocação da Defensoria Pública, da Advocacia e

do Ministério Público, especialmente no tráfico privilegiado, com cautelares diversas da prisão,

valorização e efetividade da audiência de custódia. O encarceramento deve ser adotado somente

dentro do necessário para a contenção da violência, por isso a escolha do legislador estampada

no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, estabelecendo condições diferenciadas para o tráfico

privilegiado. Nessa toada, a primeira grande alternativa envolve de início um conflito de

interpretação, pois trata da fiança. Seria possível fixa-la na audiência de custódia em tráfico de

drogas? É uma grande indagação doutrinária. O Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunalde

Justiça, já afirmou no bojo do HC 436.103/DF, julgado em 2018, que: “Interpretando-se as

disposições contidas no § 4º do art. 33 e no art. 44, ambos da Lei de Drogas, constata-se a

intenção do legislador em diferenciaro tratamento do traficante eventual, tanto concedendo-lhe a

redução do privilégio, quanto permitindo-lhe a concessão da fiança, do sursis, da graça, do

indulto, da anistia e da liberdadeprovisória, benefícios negados aos que se enquadram no caput

e § 1º do art. 33 do mencionado diploma.” A partir desse julgado o STJ cancelou a Súmula 512

cujo teor era: “A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas.” Na legislação, de fato, todos

os dispositivos parecem conjugar para a proibição da fiança. No entanto, um dos principais

objetivos da Lei de Drogas é a descapitalização do traficante, através da apreensão dos seus bens

e do perdimento para destinação de políticas públicas de repressão ao comércio ilícito de drogas,

prevenção ao consumo e tratamento de dependentes químicos (art. 60 a 64 da Lei 13.840/2019).

Há um desejo muito claro do legislador de buscar o patrimônio obtido com o tráfico de drogas.

Nessa contextualização, no tráfico privilegiado, se for possível identificar a conduta, a fiança

consiste na primeira alternativa que acredita ser possível de aplicação pelo juiz, no momento da

outorga ou não, de uma liberdade condicionada. A segunda alternativa que apresenta é a

tornozeleira eletrônica, como medida substitutiva à prisão. Um dos maiores reclames dos juízes

quando o Tribunal impõe ou substitui a prisão por medidas alternativas como o monitoramento

eletrônico, é de que ao há equipamentos suficientes para atender a todas as substituições. Porém,

trata-se de um problema do estado, que não pode ser usado como escusa para afastar a imposição

da tornozeleira eletrônica. Precisamos entender que não é por acaso que a legislação de drogas é

especial, não é por acaso que o sistema de justiça, não é o de Mato Grosso, é nacional, já

implantou desde 78 a primeira Lei de Drogas brasileira, desde então temos juízes especializados,
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temos delegacias de repressão especializada e uma atuação especializada. Porque a legislação é

especial e precisamos nos especializar, é preciso que o juiz que atua na jurisdição criminal,

independentemente de estar no tráfico, quando se assenta para audiência de custódia, é

importante ele identificar as circunstâncias básicas, elementares que envolvem a prisão. Aqui, o

expositor destacou que é preciso identificar a natureza da droga, é preciso entender quando se

trata de cannabis, de cocaína e seus derivados, é necessário identificar quando são drogas

sintéticas, é preciso entender quando se está com uma droga ou com uma diversidade de drogas,

é preciso identificar o local e a modalidade do tráfico, o risco social que aquela conduta retrata,

se há reiteração delitiva e, obviamente, a quantidade da droga. Afirmou que o que tem visto em

sede de Habeas Corpus é que, em inúmeras situações, há um descomprometimento, com

decisões padronizadas e dissociadas do caso concreto. Apesar da demanda pela oralidade, temos

uma parte dispositiva que envolve uma constrição, uma ordem, é preciso justificá-la. A própria

Lei de Drogas estabeleceu o vetor em seu art. 28, §2º, pois o legislador separou o consumo

pessoal do tráfico e para se determinar se a droga se destina ou não ao consumo pessoal, diz a lei

que o juiz observará a natureza, a quantidade, a substância apreendida, o local e as condições em

que se desenvolveu ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os

antecedentes do agente. A legislação não estabeleceu o quantitativo do que é grande, pequeno,

expressivo ou considerável, mas temos uma coletânea jurisprudencial muito rica, inclusive

identificada pela Comissão sobre Drogas Ilícitas do TJMT e disponibilizada no site do TJMT,

com critérios norteadores para o juiz identificar se está diante de um delito de tráfico ou uso.

Pesquisas científicas são pródigas em pesquisar o encarceramento e as prisões de usuários que

foram considerados traficantes, são assustadoras as revelações, conclusões, são pesquisas

empíricas. Isso acontece, invariavelmente, por falta de uma leitura exata das circunstâncias

fáticas e da vida do autuado. “Quem é ele? Por que está naquela situação?” Prosseguindo, o

Desembargador expôs diversos dados de direito comparado para ilustrar como outros países

como a Colômbia, Uruguai, México, Portugal, Holanda, Espanha, Estados Unidos e Canadá

tratam a questão da diferenciação entre uso e tráfico, especialmente com a definição de

quantidades máximas permitidas por lei. Assim, enfatizou que a questão da quantidade de droga

apreendida, das circunstâncias da prisão/apreensão e das condições pessoais do agente deve ser

levada em consideração para a aplicação dessa segunda alternativa ao encarceramento

(monitoramento eletrônico), especialmente no contexto pandêmico. Adiante, explicou que a
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terceira alternativa proposta envolve uma leitura da audiência de custódia com certa

especialidade e emponderamento do juiz em relação ao fato. Trata-se da possibilidade de

proposição do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público em sede de audiência de

custódia, quando cumpridos seus requisitos: 1) não ser o caso de arquivamento; 2) confissão

formal e circunstancial da prática delituosa; 3) infração penal sem violência ou grave ameaça; 4)

pena inferior a quatro anos. Existem críticas à possibilidade de o juiz, antes da ação penal, em

uma leitura tão somente do auto de prisão em flagrante, fazer uma aferição de que se trataria de

um tráfico privilegiado. Teríamos que deixar esse enquadramento, essa configuração fática, a

interpretação, opinião delitiva do promotor de justiça? Se diligente e presente na audiência de

custódia acredito que a premissa seja válida e verdadeira, mas nós não podemos deixar uma

situação persistir, a meu ver, sem haver esse exame de imediato, a possibilidade de identificação

de um possível reconhecimento que levaria ao encarceramento, e quiçá a permanência por algum

tempo injustificado como ocorre. Precisamos entender que alguém está no polo passivo dessa

demanda e tem o direito subjetivo à minorante. Em qual momento? Apenas na sentença? Após a

resposta acusação? Esse é um dilema que precisa ser alinhado. O acordo de não persecução penal

foi conferido ao Ministério Público, mas é um instituto despenalizador, sobretudo visa

desencarcerar. Então, se estamos diante desse instituto cuja finalidade é de não encarceramento

ou de não instauração da lide penal, é preciso que o juiz exerça e deve fazê-lo, a análise dos

direitos que estão em confronto, ponderar quais são os direitos fundamentais e relativizar

domínios ou prerrogativas em nome do direito maior que é a liberdade humana. E não é o direito

de defesa que está prevalecendo diante do dever acusatório, estamos falando daquele que está na

eminência de ingressar em um sistema quando, poderia ter um benefício reconhecido dentro de

um prazo, um momento até diferido, mas com o cuidado que temos que ter agora com o

contágio, mas eu diria um pouco mais, porque as falas anteriores confirmam aquilo que eu já

vinha constatando em relação a Covid no sistema prisional, o problema maior não foi

demonstrado pelo contágio e óbitos, mas pela ampliação do poder das organizações criminosas,

esse é o grande dilema, nós estamos, de alguma forma, enquanto não isolarmos, como foi dito

aqui, tivermos o controle absoluto, teremos a catequização dessas pessoas, invariavelmente, para

esta ou aquela facção, ou a marca, naturalmente, de se passar por uma prisão. Somente aquele

que passa por uma prisão, seja em momento de autuação, seja no flagrante, aqui não estou

relacionando aquele que está em uma prática reiterada, aquele profissional do crime, por favor,
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estou isolando um instituto chamado tráfico privilegiado, não estamos falando do traficante que

vive do comércio de drogas, daquele que está envolvido em associação e organização criminosa,

precisamos fazer um recorte, porque precisamos entender o trauma e as sequelas que carregará

por toda vida. Com essas considerações, o Desembargador encerrou sua exposição dessas três

alternativas ao encarceramento decorrente do tráfico ilícito de drogas, ressaltando que a Escola

Superior da Magistratura está à disposição para uma capacitação ou debate sobre esses

pensamentos. Na sequência, o Presidente da audiência pública, Dr. EMERSON LUÍS

PEREIRA CAJANGO, agradeceu ao Des. Marcos Machado pela exposição e pediu ao mestre

de cerimonia que anunciasse a segunda expositora do Eixo II, a psicóloga NAILA CRISTINA

DE SOUZA, coordenadora de Saúde Penitenciária da Secretaria de Estado de Segurança

Pública (SESP/MT). A senhora Naila iniciou sua fala agradecendo pela oportunidade de falar

em nome dos profissionais da saúde do sistema penitenciário, aos quais rendeu homenagens pelo

trabalho exemplar que tem sido realizado nas unidades prisionais. De antemão, apresentou a

seguinte frase: “Um amigo me chamou para cuidar da dor dele, coloquei a minha no bolso e

fui.”. Disse que assim tem sido a vida desses profissionais de saúde dentro das unidades

prisionais. Destacou que a pandemia trouxe em voga não só a importância do profissional de

saúde, mas também a importância de um serviço público de qualidade, o qual salva vidas. Antes

de falar sobre o prognóstico epidemiológico e os desafios vislumbrados, destacou a necessidade

de expor como tem sido combatida a pandemia desde que ela se iniciou. Aduziu que das 46

unidades prisionais existentes no estado, há profissionais de saúde em apenas 29 delas. Como já

mencionado pelo Desembargador Orlando Perri sobre as imagens da Itália e dos diversos corpos

de vítimas, disse que assim que a pandemia se iniciou era justamente esse o medo de todos os

profissionais de saúde, principalmente por conta da situação da superpopulação carcerária.

Afirmou que uma frase dita pelo Desembargador lhe tocou muito: “a pandemia trouxe muito

mal, mas ela antecipou muito bem”. Isso porque, para além da invisibilidade da população

carcerária, que já foi amplamente discutida nesse evento, as equipes de saúde também vivenciam

essa invisibilidade diante da mídia, pois são servidores de segurança pública, executando ações

de saúde, como se fosse um vínculo duplo. Destacou que é preciso o apoio da rede externa de

saúde para desenvolver um bom trabalho, mas, de certa forma, era como se os servidores de

saúde do sistema prisional não fossem visíveis para esta rede, não existissem, até que a pandemia

veio e trouxe isso que classifica como um dos ‘bens’. Por quê? Além de toda a mobilização no
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Estado, houve uma mudança na política nacional de atenção integral à saúde das pessoas

privadas de liberdade no âmbito do SUS. O Governo Federal emitiu uma nota técnica, a nota nº

23 de 2020, que flexibilizou a questão do credenciamento dessas equipes. Qual era o problema

que vivenciávamos? O Município sempre questionava como poderia assumir essa população

prisional sem recurso ou sem condições, sem estar flexibilizado o cadastramento dessa equipe,

porque no primeiro momento teria que disponibilizar uma equipe mínima, à disposição 40 horas

dentro dessas unidades prisionais. Com essa nota técnica citada, abriu-se a possibilidade do

cadastramento ser de uma parte da carga horária dessa equipe de saúde que já existe nesse

Município para ficar disponível nas unidades prisionais e desde então, essa tem sido a luta da

Coordenadoria de Saúde, que tem realizado tratativas em relação à pactuação com os

Municípios, para poder auxiliar nessa assistência de saúde e trazer mais visibilidade para esse

serviço que é tão importante e mostrou-se tão eficiente na pandemia. A seguir, a expositora

apresentou dados sobre a pandemia no sistema prisional, extraído do Boletim Covid-19

divulgado diariamente pela SESP. Observou que em março de 2020 foi o primeiro caso

confirmado em Mato Grosso e em maio foram notificados os primeiros casos dentro do sistema

penitenciário no estado. À essa altura, já estavam em tratativas a aquisição de testes, insumos e

medicamentos, em parceria com o CONSEP e com a SES, o que foi fundamental. Frisou que o

estado de Mato Grosso agiu muito rápido em relação à pandemia, as estratégias foram traçadas

justamente porque havia o medo de ocorrer como na Itália, e isso fez toda diferença no quadro

apresentado hoje. Foram 2.922 casos confirmados. Infelizmente ocorreram óbitos, apesar de ser

um número baixo, de destaque positivo na região Centro-Oeste, nenhum óbito é aceitável. Dois

óbitos ocorreram em Alta Floresta, eram idosos e tinham comorbidades, um deles era hipertenso

e diabético, os mais recentes foram os dois que aconteceram na penitenciária de Rondonópolis,

um era idoso e o outro, apesar de não ser idoso, era hipertenso. Um óbito ocorrido em Sinop e

esse citado pelo Doutor José Carlos (em Cuiabá) são de pessoas que não adquiriram Covid na

unidade prisional, mas já chegaram na unidade com sequelas da doença e faleceram em

decorrência dela, mas não foram contaminadas dentro do ambiente prisional. Destacou que Mato

Grosso é o último estado em número de óbitos na região. Um fator de impacto que influenciou

nesses números positivos, apesar de nenhum óbito ser aceitável, é o fato de que os presos já

estavam em isolamento. Por mais difícil que seja, pois como psicóloga bem entende a questão da

importância do contato familiar para a saúde mental dos presos, a suspensão das visitas logo no
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início fez toda a diferença. As equipes de saúde, como dito, são na verdade equipes de segurança

pública, que sabem se comportar dentro do ambiente prisional, mas que prestam assistência à

saúde de extrema qualidade. Além disso, outro bem da pandemia, além da nota técnica, foi que,

a partir dela foi possível fortalecer parcerias com as Secretarias Municipais de Saúde. Desde

então tem sido um processo contínuo por parte da Coordenadoria, o contato com as Secretarias e

o desenvolvimento de estratégias em parceria com elas. Muito se falou sobre a questão do olhar

sobre a pessoa privada de liberdade que retorna à sociedade, indo além, os Municípios precisam

entender que essa pessoa faz parte daquele Município, mas ainda temos na questão de saúde essa

dificuldade. A vacinação, por exemplo, é um desafio que tem sido enfrentado, pois muitos

municípios entendem que a população privada de liberdade não faz parte da população do

município, mas faz, inclusive é contabilizada nos dados do IBGE, e não existe um controle de

quando essa pessoa está privada de liberdade ou quando ela está fora e vai acessar esse serviço de

saúde na rede externa. O trabalho extremamente bem desenvolvido pelas equipes de saúde só é

possível quando é feito em conjunto, em parceria com a equipe de segurança. O trabalho dentro

das unidades prisionais depende desse trabalho em conjunto, dessa segurança que essa equipe

traz para a atuação naquele ambiente. Muitas vezes, o primeiro que identifica o caso é o policial

penal, porque é quem está dentro da carceragem o tempo todo. Assim, ele leva a informação à

equipe de saúde, possibilitando uma assistência integral, um acompanhamento resolutivo dessa

pessoa e desse ambiente em que ela convive, na cela, e a questão do rastreio dos comunicantes,

assim como é feito na tuberculose. Esse trabalho só é possível em parceria dessas duas equipes,

de saúde e segurança. Sobre a vacinação, é importante que os Municípios assumam essa

responsabilidade. As tratativas para vacinação da população privada de liberdade contra a Covid

começaram ao mesmo tempo em que as vacinas surgiram no Brasil, em fevereiro já começaram as

tratativas. Essa vacinação deveria ocorrer para a população privada de liberdade como o plano

municipal acontece, mas nem sempre isso tem se efetivado. Nosso anseio, nossa angústia,

vontade e trabalho tem sido para que a vacinação das pessoas privadas de liberdade ocorra em

todos os Municípios do Estado de Mato Grosso. As equipes aperfeiçoam a cada momento a

rotina de trabalho que já vivenciavam, por exemplo, na PCE, ninguém entra para um raio, para

um convívio, sem antes passar pela equipe técnica, isso já tem alguns anos, é um procedimento de

triagem que, inclusive, é estabelecido por portaria e com a pandemia, criou-se em um momento a

porta de entrada em uma unidade em Várzea Grande, que eles ficavam um tempo de quarentena
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até chegarem nas unidades prisionais de destino. Em alguns momentos, conforme o risco

aumentava ou diminuía, houve essa mudança de fechar a porta de entrada e eles irem para as

unidades prisionais, diretamente, porém, em contrapartida, criou-se a estratégia da testagem na

audiência de custódia, que tem sido bastante eficaz, testamos antes de enviá-lo para a unidade

prisional. No começo da pandemia, a equipe de saúde, para não ter que deslocar os casos

suspeitos até a enfermaria que na PCE, por exemplo, traçou uma estratégia juntamente com a

equipe de segurança para que esse atendimento fosse feito in loco, quase como se faz em uma

unidade básica de saúde na rede externa, com a visita domiciliar, com um olhar mais próximo

desse paciente. Diante de tudo isso, fica a incerteza do prognóstico em relação à Covid no

sistema prisional, é um vírus que é uma incógnita, temos visto, dentre os privados de liberdade

que perdemos, todos com comorbidade, mas não é a realidade que temos visto aqui fora, pois

temos perdido pessoas com ou sem comorbidades, idosos, jovens, etc. As variantes são uma

incógnita também, a questão da letalidade, os estudos que ainda estão em andamento e a própria

questão do fato de não existir nenhuma vacina 100% eficaz, ou seja, o risco da contaminação

ainda vai existir. O risco de o infectado ficar em um quadro grave ou precisar de uma intubação é

bem menor, realmente é bem menor, mas o fato de ainda poder se contaminar implica em poder

contaminar alguém também, que talvez não esteja vacinado. Com base nessa linha de raciocínio

temos tentado construir a questão dos critérios mínimos para um retorno com segurança desse

contato com o público externo, que muito nos preocupa, porque até aqui temos obtido muito

êxito e precisamos continuar com esse trabalho interdisciplinar, com todos os atores dessa nossa

rede de assistência para que isso continue sendo feito de maneira eficaz e bem sucedida. Ainda

precisamos de equipe, mas é importante frisar que a Secretaria de Administração penitenciária já

disponibiliza aproximadamente 280 servidores para realização desse trabalho de assistência de

nível básico, primário, ou seja, que teoricamente falando, de uma forma mais simples, seria uma

responsabilidade mais direta do Município. Ainda existe um déficit, porém, na parte que cabe à

Secretaria de Segurança Pública já há um quantitativo significativo de profissionais à disposição

para a assistência à saúde. Quanto aos desafios,

a questão da pactuação dessa política nacional de atenção integral à pessoa privada de liberdade

é um dos grandes desafios que têm sido enfrentados. A partir do momento que conseguirmos

essa responsabilização municipal, em conjunto com a responsabilização estadual que já existe, a

assistência à saúde ficará completa, não será necessário mandado de segurança para conseguir
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vacinar a população privada de liberdade. A visibilidade na rede de assistência é extremamente

importante, é um desafio que faz toda diferença porque a regulação, o encaminhamento desse

paciente, muitas vezes até a disponibilização de medicações que somente a rede pública e o

componente da atenção básica farmacêutica possuem são coisas que estão para além da nossa

mão, nós não alcançamos muitas vezes. Além disso, temos uma série de regramentos da

Administração Pública a serem cumpridos, o que também vislumbramos como um grande

desafio diante da pandemia. Por derradeiro, a expositora fez os agradecimentos finais e

justificou a ausência da enfermeira Luciana Portes de Almeida, que atua na Penitenciária Central

do Estado, pois esta também iria participar da apresentação na audiência pública, mas precisou

sair em missão de combate, controle e enfrentamento da Covid-19. Além disso, fez votos para

que se consigam novas parcerias para a efetivação de um serviço público e uma saúde de

qualidade para a população privada de liberdade. Em seguida, o Dr. EMERSON LUÍS

PEREIRA CAJANGO, Juiz-Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato

Grosso, agradeceu à convidada pela exposição e ressaltou que o reduzido número de óbitos nas

unidades penitenciárias do Estado mostra o quão importantes têm sido as ações tomadas pela

Coordenadoria de Saúde e pelas equipes de saúde das unidades prisionais. O mestre de

cerimônia anunciou a terceira expositora do Eixo II, senhora ANA CLÁUDIA PEREIRA E

SILVA,Coordenadora Estadual da Pastoral Carcerária de Mato Grosso, Coordenadora da

Rede de Apoio ao Egresso do Sistema Prisional, Conselheira do Conselho de Direitos

Humanos de Mato Grosso e do Conselho da Comunidade de Execução Penal de Cuiabá. Em

nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a representante da Pastoral Carcerária da

Igreja Católica agradeceu pelo convite e cumprimentou a todas as autoridades e demais pessoas

presentes. Externou votos de solidariedade às famílias das seis pessoas privadas de liberdade,

dos dezenove policiais penais e dos seis agentes da pastoral carcerária de Mato Grosso que

faleceram em decorrência da Covid-19, bem como às pessoas privadas de liberdade e seus

familiares, que vivem de forma ainda mais intensa às consequências dessa crise mundial.

Explicou que conhece pessoalmente 24 das 46 unidades prisionais do Estado, visitação essa que

foi interrompida pela pandemia. Está há dez anos nessa missão, testemunhando tantas realidades

cruentas. No início, a ideia de algum contato com pessoas em conflito com a lei nunca havia lhe

ocorrido, pois o universo prisional estava muito distante de sua realidade pessoal e profissional.

Foi preciso tempo, experiência e maturidade para perceber a importância do lugar de fala que
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hoje ocupa, ou seja, a importância do envolvimento de pessoas comuns e leigas nas discussões

sobre o tema, a partir de suas experiências concretas, tendo em vista que uma sociedade com a

terceira maior população carcerária do mundo não pode se omitir, mas deve ajudar os poderes e

às instituições a discutir os problemas e a encontrar soluções, ao invés de se limitar a ser plateia

de espetáculos de horror, como no caso de Lázaro Barbosa. Esclareceu que gostaria de iniciar sua

fala discorrendo sobre a ideia equivocada de que a sociedade geral não tem responsabilidade

sobre os fracassos do sistema prisional brasileiro. Asseverou que o atual contexto político

brasileiro intensificou o discurso e as práticas da cultura de ódio, e quem trabalha com pessoas

marginalizadas sentiu ainda de forma mais rápida e intensa os impactos do aumento desta cultura

de ódio e da polarização política. Muitos dos nossos líderes tomaram um caminho político

equivocado, ao acreditarem que a principal solução para a criminalidade é trancar as pessoas

simplesmente. É essencial perdermos o medo da palavra desencarceramento, há mais a lamentar

do que a comemorar com a necessidade de ampliação de vagas e isso revela nossa falência em

outras áreas sociais como a educação. Necessário, ainda, pensarmos no fortalecimento das

políticas de alternativas penais e justiça restaurativa em Mato Grosso, acessível especialmente às

pessoas em situação de hipervulnerabilidade, dentro e fora dos muros das prisões, tais como as

mulheres, os idosos, a população LGBTQI+, indígenas, pacientes crônicos e pessoas abaixo da

linha da pobreza. Tratar tais grupos observando suas especificidades é fazer justiça, pois não

existe justiça sem equidade, entretanto, não podemos nos acomodar em projetos e ações

limitadas a essa ou aquela ala, a esse ou aquele grupo nem a criação de unidades prisionais

melhores que outras. Precisamos de humanização e soluções de ressocialização para todos os

privados de liberdade, inclusive, aqueles rotulados como faccionados. O espaço prisional precisa

de garantia de direitos e, nesse aspecto, explicou que se alinha à fala do Desembargador Orlando

Perri sobre o dever de focar na educação e no trabalho, sem perder de vista a necessidade de

tratar a pessoa na sua integridade, mantendo-se atentos a garantia de todos os direitos e serviços,

especialmente a saúde mental, tanto de reeducandos como de servidores, nesse tempo de

pandemia e também fora dele. Afirmou que a educação nas prisões hoje, em Mato Grosso, está

distante do ideal, mesmo antes da pandemia, porque poucos acessavam as salas de aula e com

bastante precariedade. Com a pandemia, a notícia que se teve é que as aulas para a grande

maioria dos alunos encarcerados foram, muitas vezes, interrompidas e se limitaram a entrega de

apostilas. Professores e alunos não tiveram acesso à estrutura necessária para garantia do direito
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à educação. Aliás, não fosse a coragem dos professores do sistema e a sensibilidade de várias

instituições, Mato Grosso teria perdido sua política de educação para as pessoas privadas de

liberdade com a tentativa de desarticulação da escola Nova Chance. No que diz respeito à oferta

de emprego, ressaltou que não podemos ser tolerantes ao trabalho análogo à escravidão, a pessoa

privada de liberdade tem necessidade e direito à remuneração e não são todas as atividades que

podem ser tratadas como trabalho voluntário. Por força da natureza profética da Pastoral

Carcerária, afirmou que se viu obrigada a entrar em um tema espinhoso para todos, que é a

tortura e a violência nas prisões de Mato Grosso. Destacou que não é possível conciliar a ideia de

recuperação e reintegração social de pessoas privadas de liberdade com a omissão diante das

práticas de tortura e negação de direitos que se tornaram rotinas. É ingenuidade culposa, quando

não perversidade, acreditar que uma mesma formação de servidores do sistema penitenciário e

socioeducativo possam ofertar aulas teóricas de direitos humanos e aulas práticas de tortura. São

estarrecedores os abusos, torturas, violência verbal e moral ensinados nos treinamentos em vários

Estados do Brasil, incluindo Mato Grosso. Salientou que o caso da penitenciária de Sinop é

exemplo claro de como precisamos caminhar muito em direção ao combate à tortura, pois mesmo

depois do trabalho de excelência da força tarefa do Poder Judiciário e da Defensoria Pública,

realizado pelos juízes Marcos Faleiros e Moacir Tortato e pelos defensores André Renato, Erico

Silveira e Paulo Marquezine, ainda não temos respostas satisfatórias e concretas. Ao contrário,

os mais de 70 presos e servidores que testemunharam, tiveram suas identidades expostas em

redes sociais em uma atitude clara e vergonhosa de intimidação. A morosidade no desfecho

dessa situação aumenta a sensação de impunidade. Além disso, após a pandemia, desejamos que

a virtualização das práticas dentro do sistema prisional contribuam para a humanização e não

para tornar o sistema ainda mais hermético e violento. Afirmou que no trato com pessoas

envolvidas no sistema prisional tem testemunhado duas virtudes: a coragem e a esperança. Sem

desmerecer qualquer outra categoria profissional, realçou a necessidade de valorização do corpo

técnico e de igualdade no tratamento dos direitos dos espaços de trabalho, professores,

enfermeiros, médicos, assistentes sociais, psicólogos e todos os profissionais não podem ter seu

trabalho dificultado e muito menos serem intimidados ao reportarem problemas do sistema,

especialmente abusos e torturas, pois isso é, inclusive, exigência ética da profissão dessas

categorias. Frisou que sem a valorização do corpo técnico não existe ressocialização, visto que os

policiais penais precisam também da nossa atenção, sobretudo no atendimento de saúde mental,
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considerando os recentes casos de suicídio. Já concluindo, anunciou que gostaria de não deixar

dúvidas sobre os pontos de contribuição para esse diálogo, cujo questionamento principal é:

como enfrentar os impactos da pandemia e aprimorar a execução penal? Como primeira e mais

importante resposta, óbvia, porém, desafiadora, destacou que todos devemos contribuir

integralmente para a lei de execução penal, nossas políticas e práticas diárias precisam ser

honestas e verdadeiramente pautadas na LEP, sem favoritismos, exceções ou restrições, com

diálogo e transparência junto a todos os atores do processo, incluindo as pessoas privadas de

liberdade e seus familiares. Complementou dizendo que a partir da compreensão de que uma

única categoria profissional ou poucos indivíduos tomando decisões em espaços herméticos são

incapazes de solucionar os problemas, é necessário promover a valorização e a participação da

sociedade civil, a valorização também dos familiares das pessoas privadas de liberdade no

processo de aplicação da pena e reintegração social. Precisamos reconhecer que o ator principal

da ressocializaçãoda pessoa privada de liberdade no Brasil é o familiar. Tolerânciazero à tortura,

aos abusos de poder e restrições de direito, seja por práticas ou omissões de indivíduos ou grupos

de qualquer categoria ou posição. Políticas e ações que proporcionem acesso de direitos,

integração social de todos os privados de liberdade em qualquer espaço prisional, sobre pena de

acirrar a segregação já instaurada. Por fim, afirmou que não poderia deixar de mencionar o

Cristo, que lhe inspira e aconselha, e hoje, pela providência divina, em todas as igrejas católicas

do mundo inteiro o Evangelho do dia está em Marcos, Capítulo 9, cujo versículo 13, Jesus diz:

“Misericórdia quero, não sofrimento”. A misericórdia não pode ser compreendida como

impunidade, o erro por mais terrível que seja, não muda a natureza humana do indivíduo, a

misericórdia de que fala o Evangelho é dar a pessoa a possibilidade de se levantar dos seus

crimes, resgatar sua dignidade e reconstruir sua identidade, ajudá-las a ter êxito nisso é a nossa

grande e coletiva missão. Agradecendo e parabenizando o Poder Judiciário do estado de Mato

Grosso por esta audiência pública, a expositora encerrou suas colocações. Em seguida, o

Presidente desta solenidade, Dr. EMERSON LUÍS PEREIRA CAJANGO, agradeceu à senhora

Ana Claudia por sua participação, parabenizando-a pelo trabalho desempenhado na Pastoral

Carcerária. Além disso, frisou que a Corregedoria-Geral da Justiça repudia toda e qualquer

prática de tortura e tem adotado todas as providências necessárias para elucidação dos fatos,

observando sempre o devido processo legal e o contraditório. Em seguida, foi realizada uma

pergunta pelo participante Breno Soares, endereçada ao Des. Marcos Machado. Após a resposta,
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o Dr. Emerson Luís Pereira Cajango declarou encerrado o Eixo II e deu início ao EIXO III desta

audiência pública, intitulado “TECNOLOGIA COMO INSTRUMENTO DE

APRIMORAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL E DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS

DA PANDEMIA NO SISTEMA PRISIONAL”. O mestre de cerimônia anunciou o primeiro

expositor deste Eixo, o Excelentíssimo Dr. ANTÔNIO CARLOS DE CASTRO NEVES

TAVARES, Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ e integrante do Departamento de

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sistema de Execução de Medidas

Socioeducativas – DMF. Após as saudações iniciais, o palestrante ressaltou sua satisfação em

poder contribuir com o debate, apresentando dois dos campos de atuação do Departamento de

Monitoramento e Fiscalização dos Sistemas Carcerário e Socioeducativo, que são muito caros e

dialogam com o tema dessa audiência, especialmente deste eixo. Iniciou a explanação

contextualizando que o Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário, criado pela

Emenda Constitucional 45 de 2004, instalado em 14 de junho de 2005, nos termos do Art.

103-B da Constituição da República, que tem a missão de desenvolver políticas judiciárias que

promovam efetividade e a unidade do Poder Judiciário orientados para os valores de justiça e de

paz social. Já o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do

Sistema de Medidas Socioeducativas, o DMF, é um departamento do CNJ criado pela Lei

12.106 de 2009 para prestar assistência técnica, detectar problemas e propor melhorias às gestões

de prisões e unidades socioeducativas, assim como auxiliar no desenvolvimento dos sistemas

prisionais replicados a todo país, estimulando e induzindo a articulação de políticas e práticas

relacionadas aos desafios dos sistemas carcerários socioeducativos nacionais. Quando da criação

do DMF em 31 de agosto de 2009, o Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes

encaminhou à Câmara dos Deputados o projeto legislativo que daria origem à Lei nº 12.106,

destacando que um único liberto sobre excesso de execução, e há centenas de exemplos nesse

sentido, tal como denunciam os mutirões carcerários, já justificaria todo o esforço de

preocupação para criação dessa estrutura no âmbito do Poder Judiciário, trazendo à luz todos os

problemas que concerne nas prisões e cumprimento da pena e chamando a responsabilidade de

todas as autoridades e a sociedade para o equilíbrio dessa situação. Ressaltou que desde a sua

criação o DMF protagonizou importantes iniciativas no cumprimento da sua missão institucional,

que envolvem políticas públicas judiciárias ao sistema prisional e sistema socioeducativo.

Considerando a declaração pelo Supremo TribunalFederal nos autos da ADPF 347, em 2015, ao
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reconhecer o estado de coisas inconstitucionais do sistema penitenciário brasileiro, bem como

posteriormente, decisão proferida no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143988 do

Espírito Santo em 2020, a complexa crise no sistema prisional e sistema socioeducativo que exige

ações conjuntas que articulem esforços do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério

Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil e todos os entes federados. Feitos

esses apontamentos, o Magistrado passou a discorrer sobre o programa “Fazendo Justiça”, do

CNJ, e todos seus desdobramentos. Explicou que o objetivo do programa é propor, oferecer e

diversificar ferramentas estratégicas para aprimorar o monitoramento e fiscalização do sistema

prisional e sistema socioeducativo. Trata-se de parceria que vem desencadeando arranjos

interinstitucionais desenhados com foco em resultados efetivos. Parte-se da premissa de que é

necessário agir em diversas frentes, propondo enfrentamento das questões estruturais dos

sistemas penal e socioeducativo, afim de qualificar a aplicação da pena das medidas

socioeducativas de modo digno e pelo exercício de cidadania às pessoas em geral, sobretudo,

àquelas egressas do sistema, melhorando a capacidade de gestão. A incidência nos ciclos penal e

socioeducativos se dão desde a porta de entrada por meio de sua qualificação e efetividade

através da responsabilização inteligente, no âmbito das alternativas penais e sistema prisional por

intermédio da gestão informatizada da execução penal e integrações eficientes, melhorando os

Estados e a qualificação, monitoramento da custódia prisional, bem como da qualificação dos

serviços de alternativas penais, no âmbito da porta de saída, pela inserção socioeconômica das

pessoas egressas com atenção especializada a essas. Pontuou que as ações são desenvolvidas em

conformidade com planos executivos estaduais, customizados para cada unidade da Federação.

Os planos executivos são elaborados a partir de levantamento de informações preliminares,

reuniões com grupos de monitoramento de fiscalização e com Coordenadorias de Infância e

Juventude dos Tribunaisde Justiça, bem como por intermédio de missões aos Estados, a permitir

a validação e aprofundamento de diagnóstico. Assim, o “Fazendo Justiça” se aproxima dos

atores locais e da realização diversificada para realizar os seus escopos em todo país. Esclareceu

que o programa compreende quatro eixos de atuação constituídos por um conjunto de

estratégias. O eixo 1 é relativo à porta de entrada, medidas destinadas a fomentar o alcance da

proporcionalidade penal, ações como fortalecimento da audiência de custódia, alternativas

penais, monitoração eletrônica. O eixo 2 está relacionado a garantias e direitos, aprimoramento

do sistema de informação e controle quantitativo dos adolescentes em cumprimento de medidas
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socioeducativas. O eixo 3 conta com as atividades comprometidas com a garantia de direitos e

promoção de iniciativas de educação e geração de renda, tanto intramuros como para pessoas

egressas do sistema prisional, como o programa “Começar de Novo”. Por fim, o eixo 4 congrega

ações de aprimoramento tecnológico em relação à execução penal, contemplando a iniciativa de

emissões de documentação civil à população presa, mediante identificação biométrica. Enfatizou

que em 2015 o CNJ liderou um verdadeiro salto civilizatório ao instituir as audiências de

custódia em todas as unidades da Federação, fazendo valer o direito de toda pessoa presa ser

apresentado à autoridade judicial em 24 horas. Sobre o comando do Ministro Ricardo

Lewandowski, o CNJ propôs o surgimento dos escritórios sociais, disseminando os

equipamentos voltados ao atendimento, encaminhamento das demandas das pessoas egressas do

sistema prisional e seus familiares por todo o país. Prosseguindo, o expositor passou a apresentar

as ações e pactuações realizadas no estado de Mato Grosso no contexto do programa “Fazendo

Justiça”. No eixo 1, houve a entrega dos manuais de audiência de custódia, a realização de

eventos de altos estudos, serviços de atendimento a pessoa custodiada, fortalecimento do curso

de dados padronizados à audiência de custódia, apoio e implantação das centrais integradas de

alternativas penais, sustentabilidade e fortalecimento da política estadual de alternativas penais

pelo grupo gestor local. Quanto ao eixo 2, houve a implantação das centrais de vagas, programas

de acompanhamento dos adolescentes com inserção nas políticas sociais, fortalecimento e acesso

ao programa de profissionalização e aprendizagem. No eixo 3, houve a implantação do escritório

social, a adoção de mecanismos municipais ao emprego e a locação de mão de obra,

implementação do Escritório Social Virtual, o fortalecimento da PNAISP, articulação

interdisciplinar de saúde, justiça criminal, assistência por meio das equipes conectoras e equipes

de saúde das unidades prisionais. Com relação ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado

(SEEU), destacou que em 2019 o Poder Judiciário ainda não tinha sistema de dados que

apontasse de forma acessível e transparente a população prisional, quem estava preso, quantos

erammulheres e homens, quantos estavam com benefício e penas vencidas, etc. Assim, em razão

da imperiosa necessidade de conhecer quem é a população prisional brasileira, o CNJ, em

parceria com o DEPEN, tem investido na disseminação e aprimoramento do SEEU como

estratégia nacional e tem se empenhado em concretizar e otimizar a adoção do processo

eletrônico no Poder Judiciário. Diversos Tribunais foram adquirindo ou constituindo ferramentas

próprias para gerir a execução penal, diante da profusão de sistemas que não se comunicavam
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entre si, o CNJ reuniu magistrados de todo o país para discutir e escolher qual sistema

apresentava melhores soluções para o trabalho cotidiano e a ferramenta escolhida foi o SEEU,

Sistema Eletrônico de Execução Unificado, software não proprietário de código aberto e

desenvolvido pelo Tribunalde Justiça do Paraná, no ano de 2015. O aprendizado do CNJ com a

disseminação do PJE contribuiu para que fosse feita a opção pela efetiva implantação de sistema

único, em vez de integração daqueles já existentes em operação mediante adoção de padrões de

interoperabilidade. Por essa razão, o CNJ optou por realizar a nacionalização do SEEU

incorporando todos os processos de execução penal dos Tribunais.A questão foi regulamentada

por meio da resolução CNJ 280 de 2019. Afirmou que, para além de gerenciamento e

transparência das informações da população privada de liberdade, a nacionalização do SEEU

cria todas as condições necessárias para que um processo de execução penal se dê nos estritos

limites do que prevê a legislação aplicada ao tema. A base unificada nacional de execução penal

apresenta diversos benefícios, como a identificação única do cidadão sentenciado em território

nacional, além de um processo 100% eletrônico e acessível às partes e familiares por meio do

qual qualquer computador conectado à internet terá acesso às informações atualizadas. A

integração entre os atores de execução penal passa a ser muito mais completa, contemplando

famílias, Defensoria Pública, Ministério Público, advogados e todos os atores do sistema

penitenciário. A unificação do sistema eletrônico da execução penal também permite a realização

em tempo real do cálculo de pena, gerando alertas e facilitando a identificação de incidências de

execução penal, como induto, nova condenação, prisão, fuga, interlocução, remissão e falta

grave. Atualmente existem 20 Tribunais no país com adesão de 100% ao SEEU, inclusive o

Tribunalde Justiça do Mato Grosso. Há 11 (onze) Tribunaiscom adesão maior que 90%, 01 (um)

tribunal com adesão de 87%, 01 (um) com 48% e 03 (três) Tribunais que, além da justiça

eleitoral, ainda não iniciarama implantação, mas já estão com a parte operacional por se iniciar.O

processo de implantação do SEEU no Estado de Mato Grosso durou de fevereiro a abril de

2019, já a distribuição de kits de identificação biométrica está prevista para julho de 2021, para

este mês. Diante disso, é de se destacar o sucesso da metodologia de expansão do SEEU,

implementado em fases que pode ser verificado pelo alcance de grandes resultados em todo

território nacional, como a implantação do sistema em mais de trinta Tribunais e a existência de

cerca de 1,4 milhão de processos cadastrados. Enfatizou que esses números refletem a

centralidade dada pelo CNJ às ações destinadas a possibilitar o controle estrito de dados afetos a
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execução penal no Brasil, possibilitando de forma inédita ao Poder Judiciário em parceria com o

Poder Executivo, contar com banco de dados confiável a refletir fielmente a situação das

pessoas privadas de liberdade no país. Concluindo, sublinhou que o SEEU não se revela apenas

como ferramenta de avanço tecnológico, mas representa também uma mudança estrutural de

gestão judiciária, que visa o respeito ao reconhecimento dos direitos de pessoa privada de

liberdade de maneira efetiva, concreta e objetiva, de forma a permitir intervenção precisa no

estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro, nos termos daquilo que

determinou o Supremo Tribunal Federal. Em seguida, o Dr. EMERSON LUÍS PEREIRA

CAJANGO, Juiz-Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso,

agradeceu a disponibilidade do Dr. Antônio Carlos em aceitar o convite, parabenizando-o pelo

trabalho desempenhado à frete do DMF/CNJ e do programa “Fazendo Justiça”. Parafraseando a

Ministra Corregedora do CNJ, Maria Thereza de Assis Moura, afirmou que “o Poder Judiciário é

o zelador fiel e vigilante do preso” e o Dr. Antônio Carlos é um grande zelador, fiel e vigilante de

todo sistema prisional. Após, o mestre de cerimônia anunciou a segunda expositora do Eixo III,

a Excelentíssima Dra. HELÍCIA VITTI LOURENÇO, Juíza de Direito titular da Primeira

Vara Criminal e da Vara de Execução Penal de Cáceres/MT. Com a palavra, a Magistrada

cumprimentou a todos os participantes e autoridades presentes no evento. Parabenizou os demais

expositores pelas valorosas contribuições extraídas de suas falas e o Corregedor-Geral da Justiça

pela iniciativa e pela escolha da temática para discussão. Adentrando ao tema, iniciou expondo

algumas tecnologias que já são conhecidas e utilizadas para aprimoramento da execução penal,

como: bloqueadores de celulares, monitoramento por câmeras de vigilância dentro e fora dos

estabelecimentos prisionais, scanner corporal, Sistema Eletrônico de Execução Unificado

(SEEU), videoconferência, monitoramento eletrônico e Saúde Digital. Pediu licença para tratar

somente do emprego da saúde digital como alternativa para a saúde integral da pessoa privada

de liberdade na comarca de Cáceres, ação que contribuiu para o aprimoramento e a modernização

dos trabalhos judiciais na Comarca. Explicou que a inovação que foi o principal destaque dessa

prática consistiu na utilização de tecnologia de ponta em saúde digital, por intermédio de uma

plataforma médica, para ampliar o acesso à assistência à saúde e informação à saúde a pessoas

privadas de liberdade por intermédio da Telemedicina, assegurando acesso médico, Teleconsulta/

Telemonitoramento e Teleatendimento, prescrição médica e acompanhamento de pacientes

crônicos portadores de diabetes, hipertensão arterial, cardiopatia, dentre outras doenças crônicas,
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de forma igualitária com o cidadão comum. Esclareceu que a prática teve início na Comarca de

Cáceres em junho de 2020 e surgiu do crescente aumento da pandemia e da preocupação em

garantir o acesso médico dentro das unidades prisionais, para evitar o descontrole de casos e do

ritmo de contágio da população carcerária, pelo vírus, cuja contaminação em massa poderia levar

o sistema de saúde público rapidamente ao colapso, cuja consequência poderia resultar em uma

tragédia social de dimensões incalculáveis. Surgiu a implementação da telemedicina no âmbito

da saúde pública local para acesso a todas as pessoas privadas de liberdade. Com a pandemia,

enquanto juízes da execução penal do país todo, nos vimos na árdua missão de decidir quem

permaneceria preso, aglomerado, em razão da superlotação e sem atendimento médico, porque

não tínhamos médicos que atendessem essas pessoas privadas de liberdade nas unidades em um

contexto de pandemia, e quem poderia aguardar essa crise epidemiológica em prisão domiciliar.

Ao pensar sobre o que poderia ser possível realizar para amenizar essa celeuma, encontrei um

imprescindível suporte técnico científico disponibilizado pela Universidade do Estado de Mato

Grosso e enderecei uma carta de intenção ao Doutor Gleber, que é o Coordenador do curso de

medicina da UNEMAT, e após muitas reuniões e muitos alinhamentos, conseguimos

implementar a telemedicina. A ação buscou algo inovador que fosse baseado ou ao menos

alinhado nas orientações contidas na nota técnica de inspeção pelo Poder Judiciário, nos espaços

de privação de liberdade no contexto de pandemia, que foi editada pelo CNJ, nas diretrizes

emanadas pela Recomendação 62, que foi prorrogada pela Recomendação 91 e orientações

técnicas também traçadas tanto pelo DNF como pelo GMF/MT.Na tentativa de atingir todo esse

objetivo, o curso de medicina baseou-se em modelos assistenciais de telemedicina e telessaúde e

criou o programa de ampliação do acesso à saúde, cujas competências científicas foram

encontradas na instituição e quero deixar isso bem claro e foram capazes, dadas às suas

competências, de estruturar de forma rápida o processo de inovação e saúde digital dentro das

unidades penais de Cáceres. Foi exibido um vídeo com imagens sobre o trabalho desenvolvido

no programa Saúde Digital. Na sequência, a expositora destacou que a teleconsulta ocorre com

acompanhamento direto e presencial de uma enfermeira durante todo o atendimento, tanto na

unidade feminina quanto na masculina, em Cáceres/MT. Dessa forma, garante-se aferição de

pressão, temperatura, saturação, escuta de batimentos cardíacos e pulmonar, conforme

orientação médica exata e precisa, trazendo maior segurança ao médico para emitir o diagnóstico

e prescrever os medicamentos, como também mais segurança para o paciente. A prática atende
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não apenas as pessoas privadas de liberdade, que somam aproximadamente 400 pessoas, mas

também toda a população cacerense, com cerca de 95 mil habitantes, incluindo reeducandos do

regime aberto ou semiaberto, desde que seja de um grupo de risco. Quanto aos benefícios dessa

prática, além do alcance social com o atendimento das pessoas em regime fechado, semiaberto,

aberto, prisão domiciliar e população cacerense em geral, a expositora também ressaltou o

crescente aumento da segurança pública com a diminuição dos deslocamentos dos reclusos com

escolta armada até unidade básica de saúde ou hospitais para consulta e exames rotineiros.

Outrossim, o incremento da efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana, por

redução do constrangimento da pessoa presa ao adentrar na unidade básica de saúde com escolta

armada e, como consequência, a redução da exposição aos riscos inerentes à periculosidade dessa

atividade, como tentativas de fuga e resgates, especialmente envolvendo o crime organizado

instalado na zona de fronteira. Outro benefício dessa prática é a economia ao erário, obtida por

intermédio da significativa diminuição do uso de viaturas, gastos com combustível, desgaste dos

veículos para transporte desses presos. Afirmou que em 2019 foram registradas 139 saídas com

escoltas armadas para atendimento médico da unidade masculina de Cáceres, ou seja, uma média

de 12 saídas/mês. Hoje, as saídas das unidades para atendimento médico caíram para 01

saída/mês. Ao mesmo tempo, aumentou-se consideravelmente o acesso ao atendimento médico

da pessoa privada de liberdade, porque hoje são realizadas uma média de 30 consultas

médicas/mês, fora os teleatendimentos e teleacompanhamentos. Na unidade feminina, em 2019,

foram registradas 55 saídas com escoltas para atendimento médico, uma média de 05 saídas/mês.

Hoje, as saídas da unidade feminina para atendimento médico caíram para 03 saídas/mês.

Salientou que a telemedicina não atende a todos os casos, pois ainda existe a necessidade de o

preso, em caso de emergência e urgência, ser retirado da unidade prisional para deslocamento em

caso cirúrgico, de intervenção hospitalar e internação. De todo modo, além da economia de

recursos humanos e materiais, a prática mostrou-se bastante resolutiva durante o tempo que vem

ocorrendo em Cáceres, porque trouxe um aumento do número de reclusos que receberam e

recebem assistência médica, ou seja, ampliou o acesso à saúde. Antes eram 12 atendimentos

médicos, hoje são 30. A prevenção, a informação à saúde e esse contato com o profissional da

área da saúde, o médico que antes não era assegurado a essa pessoa privada de liberdade, trouxe

também esse benefício que é colhido também no atendimento preventivo. Outra questão que

queria ponderar em relação a isso é que essa também se mostrou resolutiva no que tange às
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soluções de alguns problemas corriqueiros nas unidades prisionais, como remarcações de

consultas, atraso nos atendimentos provenientes do efetivo reduzido, falta de viatura disponível

para escolta na hora do atendimento médico e etc. Os requerimentos envolvendo questões de

saúde foram reduzidos consideravelmente na Vara de Execução Penal. Além disso, a prática se

mostrou um forte instrumento para aproximar o poder judiciário, a sociedade civil, o meio

acadêmico e médico à realidade da população carcerária na zona de fronteira, contribuindo para

a diminuição do preconceito e sendo até uma espécie de quebra de paradigmas, buscando-se a

valorização da vida, o respeito à diversidade, à igualdade e também à dignidade da pessoa

humana. As unidades se tornaram consideravelmente mais salubres, o que traz um benefício de

higidez física e mental para a pessoa privada de liberdade. A ampla divulgação desse trabalho

inovador e humanizado para os familiares das pessoas privada de liberdade, além de acalmar,

contribuiu para a pacificação social, tendo em vista o temor inicial com relação à covid-19 no

sistema prisional. Durante os oito meses da prática foram realizados um total de 867

atendimentos. Para mais, afirmou que enquanto magistrada da execução penal percebeu uma

melhora muito significativa no comportamento das pessoas privada de liberdade, não somente

por causa da telemedicina, mas também por conta da humanização da forma de execução da

pena. Isso porque, por exemplo, em 2018, foram instaurados 43 processos administrativos

disciplinares apenas na unidade masculina. Em 2019, foram 30. Em 2020, caíram para 09. Neste

ano (2021), foi instaurado até agora um único processo administrativo disciplinar, o que implica

menos movimentação da máquina judiciária. Ademais, a prática da telemedicina, além de

atender uma necessidade recorrente do sistema da justiça criminal, que é a saúde da pessoa

presa, também foi incorporada a um projeto piloto de ensino no internato do curso de medicina,

da UNEMAT, propiciando que futuros médicos exercitem práticas contemporâneas da medicina

digital e conheçam as necessidades da rotina assistencial em saúde nos espaços de privação de

liberdade. Além disso, a prática subsidia eficazmente o magistrado na tomada de várias

decisões, tanto no âmbito da execução da pena com os presos condenados, como na seara do

juízo de conhecimento, com os presos provisórios, e nas decisões administrativas correcionais.

Explicou que também se revelou como uma ferramenta valiosa para o atendimento das diretrizes

traçadas pela recomendação n. 62 do CNJ, viabilizando a análise da concessão da prisão

domiciliar, progressão regimental antecipada e concessão de liberdade provisória, uma vez que os

relatórios médicos podem ser juntados ao SEEU. Com informações precisas dos dados clínicos,
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transparecendo o real estado de saúde da pessoa privada de liberdade, o juiz pode analisar

realmente a necessidade de aplicação daquelas recomendações ou não. Isso traz credibilidade

para a justiça criminal, além de modernizar a prestação jurisdicional, mostrando-se uma prática

segura tanto para o médico quanto para a pessoa reclusa, que está mantendo um total

distanciamento, e também aos demais atores do sistema penal. Mais uma inovação deste

benefício foi a oportunidade de que o local de privação de liberdade pudesse ser um espaço

propício à pesquisa, novação, extensão técnico-científica, em razão da universidade. A prática

também propiciou um novo olhar à população carcerária de Cáceres. Além da valorização e

aprimoramento da qualidade do serviço de saúde médica e o amplo acesso à saúde e à

informação à saúde, que foi dispendida a população carcerária, com toda sua peculiaridade,

permitiu orientações médicas específicas à prevenção e à erradicação de doenças comuns na

população carcerária e abriu a possibilidade de traçar cientificamente o perfil de saúde da pessoa

privada de liberdade na zona de fronteira. A plataforma que foi adquirida traz as ferramentas e

possibilidades para traçar esse perfil de saúde. A abrangência da telemedicina nesses espaços

também está alinhada com 02 dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável traçado pela

agenda 2030, da ONU. Enfatizou que, no cenário nacional, onde o CNJ mostrou um aumento de

190% no número de mortes de pessoas envolvidas no sistema penitenciário, a implementação da

saúde digital é uma alternativa tecnológica inovadora para assegurar assistência à saúde da

pessoa reclusa, uma ferramenta eficiente, célere e efetiva, para modernizar a execução penal e

assegurar a saúde integral da pessoa privada de liberdade. Finalizando, destacou que, em razão

da simplicidade da implementação e execução, a prática da telemedicina possui grande potencial

de expansão geográfica para aperfeiçoamento e modernização do programa de justiça criminal

nos 46 espaços de privação de liberdade do estado de Mato Grosso ou, quem sabe, em todo o

país. Ao final, a expositora pediu perdão por ter se estendido em seu tempo de fala. Com a

palavra, o Dr. EMERSON LUÍS PEREIRA CAJANGO, parabenizou a Dra. Helícia Vitti

Lourenço por sua exposição e, sobretudo, pela proatividade na concretização do projeto Saúde

Digital. Em seguida, o mestre de cerimônia anunciou a terceira e ultima expositora do Eixo III, a

Excelentíssima Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, Promotora de Justiça

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal e da Execução Penal (CAO) do

Ministério Público de Mato Grosso e Coordenadora do Núcleo de Execução Penal da

Capital. A Promotora de Justiça iniciou sua exposição agradecendo ao Dr. Emerson Cajango
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pelo convite e parabenizando o TJMTpor esta audiência pública. Recordou-se de uma ocasião em

que o Dr. Luis Geraldo Sant'ana Lanfredi, do CNJ, esteve em Cuiabá por ocasião da implantação

das audiências de custódia. Na oportunidade, participou de uma reunião no Tribunalde Justiça

em que o magistrado, gentilmente, explicava e debatia, defendendo as audiências de custódia.

Havia na sala algumas pessoas de opinião contrária, como até hoje existem, inclusive, alguns

colegas. Explicou que, pessoalmente, desde o início, sempre achou a ideia da audiência de

custódia fantástica, maravilhosa, e estava concordando com tudo que ele estava falando, mas

sempre tinha alguém rebatendo. O Dr. Lanfredi já tinha usado todos os argumentos e na outra

ponta da mesa ela pensava: “poxa vida, mas e se fosse com alguém da família, se fosse um filho,

se fosse uma filha, será que essa pessoa não gostaria que seu familiar preso fosse levado

imediatamente à presença de um juiz?”. Neste momento, o Desembargador Orlando Perri falou

exatamente o que estava passando em sua mente, então isso fica como uma grande reflexão para

toda a sociedade. Prosseguindo em sua fala, a Promotora de Justiça anunciou que preparou a

apresentação de dois projetos que o Ministério Público Estadual de MT tem desenvolvido em

parceria com outras instituições. Afirmou que o primeiro é o Projeto “Reconstruindo Sonhos”,

que será aplicado nas nossas unidades penais convencionais. O “Reconstruindo Sonhos”, nasceu

do planejamento estratégico do Ministério Público, na área da execução penal, 2020-2023, e

acabou se tornando um projeto interinstitucional. Hoje, existe uma parceria entre o Ministério

Público, o Tribunal de Justiça, o GMF, o Estado, o Instituto Ação Pela Paz e a Defensoria

Pública. O objetivo desse projeto é fortalecer a reinserção social dos reeducandos e,

consequentemente, reduzir a reincidência criminal. Como é que faremos isso? Vamos

proporcionar ao reeducando que ele consiga ampliar a sua compreensão do sentido da vida e

também vamos oferecer qualificação profissional inicial e continuada. Esclareceu que a principal

metodologia a ser utilizada, a cereja do bolo, é o “Semeando Sonhos”, que é um projeto que já

existe e é do Instituto Ação Pela Paz. Este Instituto nasceu no ano de 2015, no estado de São

Paulo. É um instituto extremamente idôneo e que se dedica a formatar projetos que podem ser

aplicados para recuperandos do regime fechado, semiaberto, aberto e egressos e que contribuem

efetivamente para reinserção social. É um projeto extremamente simples e extremamente barato.

São 12 encontros, sendo um por semana. Em meio à abertura e o encerramento são trabalhados

temas que vão fazendo com que esses reeducandos possam refletir sobre suas vidas, sobre seus

valores, eles têm espaço aonde eles podem falar dos seus traumas, aonde eles têm noções de
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humanização e espiritualidade. No final desses encontros, eles têm a oportunidade de fazer um

planejamento de vida, são grupos de no máximo 20 pessoas e é preciso dois facilitadores para

conduzir esse grupo. Esses facilitadores são orientados e treinados pelo próprio Instituto Ação

Pela Paz. O projeto “Semeando Sonhos” já ocorreu em nove edições no estado de São Paulo e em

todas as edições os índices foram muito promissores. Os reeducandos apresentaram sensível

melhora no comportamento, na relação com os outros reeducandos, foi muito positivo. Já é um

projeto de sucesso e que vem agregar ao nosso projeto. Quais seriam os benefícios, tanto para os

participantes, quanto para a sociedade? O fortalecimento da reinserção dos reeducando, a

reincidência criminal e, obviamente, a redução da violência. Momento atual do projeto: estamos

finalizando as assinaturas do acordo de cooperação, temos as assinaturas da Desembargadora

Maria Helena no nosso projeto, agora estamos aguardando a assinatura da SESP, o nosso acordo

já está na SESP aguardando essa assinatura, na sequência colheremos assinatura da Defensoria

Pública, com apoio do Doutor José Carlos, e do instituto e então faremos um evento para a

divulgação mais ampla desse projeto. Iniciamos a divulgação para os gestores das unidades

prisionais de todo o estado e também para alguns integrantes do nosso conselho da comunidade,

de Cuiabá e de Várzea Grande. Acreditamos muito nesse projeto porque ele não só vai oferecer

a qualificação inicial e continuada, mas estará agregado a esse acolhimento que se deve oferecer

aos reeducandos porque sem esse repensar nas suas vidas e sem uma proposta nova de vida fica

muito difícil a recuperação. E obviamente na saída deles do regime fechado para o semiaberto ou

para o aberto, vamos fazer um trabalho em rede com escritório social, com FUNAC, com o

conselho da comunidade, com o conselho penitenciário, que são formas de dar apoio a esse

egresso do sistema. Em breves palavras, esse é um dos nossos projetos. O segundo projeto é

sobre o Método APAC. Muitos já conhecem o Método APAC. O Método APAC consiste na

humanização no processo de cumprimento de pena como alternativa eficaz ao sistema

penitenciário do Brasil e do mundo. APAC, na verdade, existe com objetivo de recuperar o

preso, proteger a sociedade, socorrer as vítimas e promover a justiça restaurativa. É uma entidade

civil de direito privado, que não tem fins lucrativos e que apoia a execução penal. O Método

APAC foi idealizado pelo advogado Doutor Mário Otoboni no ano de 1972, que era uma pessoa

extremamente cristã, que certa feita decidiu que faria um trabalho em prol dos presidiários. Ele

visitou a unidade prisional em São José dos Campos, o Presídio Humaitá e ficou aterrorizado

com o que viu. A partir dali, reuniu um grupo e iniciou um trabalho que acabou se tornando esse
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método maravilhoso que hoje existe em sete estados: Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rio

Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Espírito Santo, com muito sucesso. Frisou,

inclusive, que o Método APAC já é aplicado fora do Brasil em países como a Itália, Holanda,

Chile, México e Estados Unidos. O que mais chama atenção são os índices de reincidência, que

nas APAC’s fica abaixo de 20%, enquanto no sistema comum gira em torno de 70%. Além disso,

o custo para manter uma pessoa privada de liberdade no Método APAC é muito menor, quando

comparado ao sistema convencional, e o método ainda aplica integralmente a lei de execução

penal. Afirmou que quando conhecemos de modo muito superficial essa metodologia podemos

ter aquela impressão, em um primeiro momento, de que seria algo muito benéfico para tratar de

maneira muito boazinha os presos e na verdade não é assim. No Método APAC o recuperando

cumpre de maneira fiel todos os mandamentos da lei de execução penal, existe uma disciplina

rígida, uma rotina, todos estudam ou trabalham ou estudam e trabalham. No regime fechado se

pratica laborterapia. Além disso, algo que justifica também o sucesso dessa metodologia é o

contato próximo com os familiares. O método promove um resgate desses laços, as famílias são

convidadas a participar da metodologia, nas datas importantes a família está sempre presente, a

família assiste palestras de valorização humana juntamente com os recuperandos. E o que é mais

interessante ainda é que há o engajamento da sociedade, porque para que o Método APAC

aconteça deve existir a participação do voluntariado. Esse voluntariado é aquele que vem da

comunidade e que abraça o trabalho. O art. 4º da nossa lei de execução penal que estabelece: “O

Estado deverá recorrerà cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da

medida de segurança”. Uma curiosidade é que esse artigo 4º da nossa lei de execução penal foi

inspirado nas APAC’s, que já utilizavam desde a década de 70 o trabalho da comunidade através

do voluntariado. As regras de Tóquio, aliás, também incentivam e estabelecem a participação da

coletividade. Prosseguindo, salientou que o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN

adotou como política criminal a constituição de APAC’s, assim, já existem três ou quatro em

construção, sendo uma delas no estado de Rondônia. Temos, portanto, a possibilidade de

formatarmos o nosso projeto nos moldes necessários e buscarmos ajuda para fazermos a nossa

APAC - Cuiabá ou Várzea Grande, ou em qualquer outra comarca. Além dessa declaração de

política pública por parte do DEPEN, temos apoios institucionais, nacionais e internacionais,

temos a cartilha do CNMP, que foi lançada em junho de 2018, que traça exatamente todo o passo

a passo para constituição de uma APAC. Como está o momento atual desse projeto no estado de
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Mato Grosso? Temos um grupo de voluntários que tem se dedicado ao estudo da metodologia.

Este grupo vinha se reunindo regularmente antes da pandemia, nos reuníamos na sala do

conselho da comunidade, no fórum da capital, por ocasião da pandemia paramos as nossas

reuniões, mas continuamos todos interessados no avanço desse projeto. Nós já visitamos o

estado de Minas Gerais, conhecendo os centros de reintegração social, tanto de Itaúna quanto de

São João Del Rey, o CRS de Itaúna é considerado o CRS Modelo, o de São João Del Rey

também, e conhecemos ainda as instalações da APAC feminina de Belo Horizonte. Estivemos lá

no ano de 2019, com representantes de todas as instituições, inclusive lembro que o Doutor José

Carlos esteve pela Defensoria Pública, Jean também esteve, na época pelo GMF, o

Desembargador Orlando Perri também pelo GMF, Doutor Geraldo Fidelis, nosso juiz muito

atuante, por sinal, o juiz corregedor dos presídios. Posso esquecer de alguém, mas tinha também

representantes do estado, enfim, temos um engajamento muito bom no nosso estado para

fazermos acontecer a nossa APAC. Nós já temos protocolos de intenções firmados entre todos os

parceiros e agora doutores, senhoras e senhores, precisamos realizar uma audiência pública

especialmente para tratarmos desse tema. Podemos fazer em conjunto, deixo aqui o convite.

Tenho conversado com colegas de outros Estados e muitos têm feito essa audiência de modo

virtual, avançando com esse projeto. Temos duas oportunidades de projeto, uma para o sistema

comum e APAC, que é algo espetacular. Tanto é que a APAC, hoje através da FEBAC, que é a

fraternidade que congrega e administra todas as APAC’s, é filiada à Prison Fellowship

International, que é o órgão consultivo da ONU, para assuntos penitenciários. É um método que

é nosso, que nasceu aqui no nosso país e que merece todo o nosso empenho, toda nossa

dedicação. Como diz o Valdecir Ferreira, que é o diretor executivo da FEBAC, as APAC’s não

vêm para resolver os problemas do sistema penitenciário, não é isso, mas é uma alternativa

muitíssimo interessante de cumprimento de pena. Finalizando, a expositora reiterou seu

compromisso com a execução penal, ressaltando que o cenário é positivo hoje em Cuiabá e

Várzea Grande, com perspectivas muito boas de melhora, graças à integração existente entre

todos os atores, entre todas as instituições que fazem parte dessa execução penal. Consignou que

a oportunidade desta audiência pública é muito feliz e rara e espera que seja só um começo, para

que em breve possam estar realizando uma audiência pública especialmente para falar sobre o

Método APAC, a qual, sendo virtual, haverá maior facilidade em convidar os palestrantes, como

o magistrado de Minas Gerais Dr. Luiz Carlos Resende, que hoje integra o Conselho Nacional de
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Política Criminal e Penitenciária. E assim, em breve, Mato Grosso poderá ter sua primeira

unidade com o Método APAC. Por fim, agradeceu pela oportunidade de fala. Após, o Dr.

EMERSON LUÍS PEREIRA CAJANGO agradeceu à Dra. Josane pela contribuição, declarou

aceito o convite para a realização de uma audiência pública para tratar especificamente do

Método APAC e, em seguida, convidou o Corregedor-Geral da Justiça para as deliberações

finais. Com a palavra, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor JOSÉ ZUQUIM

NOGUEIRA agradeceu pela presença de todos e parabenizou os expositores, dizendo que foi

gratificante ouvi-los nessa tarde. Afirmou que, diante do exposto, a Corregedoria tem por dever

deliberar o seguinte, ao final dessa audiência pública, juntamente com o GMF e com o Poder

Executivo do Estado de Mato Grosso: (DELIBERAÇÕES ) Em primeiro lugar, promover

reunião com a Secretaria de Estado de Segurança Pública para definir ações no sentido de

ampliar o número de vagas disponíveis no sistema prisional mato-grossense até o final do ano de

2022 e, ainda, promover a inserção dos reeducandos no mercado de trabalho. Em segundo lugar,

discutir com a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, prefeitos e secretários de

saúde dos municípios com maior população carcerária a possibilidade de inclusão imediata das

pessoas privadas de liberdade e dos servidores do sistema prisional nos planos municipais de

vacinação. Em terceiro lugar, criar varas regionalizadas de execução penal nas comarcas de

Cárceres e Água Boa. Em quarto lugar, expandir o projeto “Saúde Digital” - Uma alternativa para

a saúde integral das pessoas privadas de liberdade para todas as unidades penais do estado de

Mato Grosso. Em quinto lugar, promover, em conjunto com a Secretaria Adjunta de

Administração Penitenciária, o adequado aparelhamento de todas as unidades penais do estado

para viabilizar as visitas virtuais e a realização de audiências instrutórias por videoconferência.

Em sexto lugar, definir ações em conjunto com o Ministério Público para a expansão do Projeto

“Reconstruindo Sonhos” para todas as unidades penais do estado de Mato Grosso. Por último, o

Corregedor-Geral da Justiça endossou que a CGJ terá o prazer de ser parceira na realização da

audiência pública sugerida pela Dra. Josane, para tratar especificamente do Método APAC,

agradeceu a todos e pediu a Deus que os abençoe com muita saúde, sabedoria e luzes no

desenvolvimento dessa empreitada. Antes do encerramento, o Dr. EMERSON LUÍS PEREIRA

CAJANGO pediu que fosse exibido um vídeo da banda musical CRC - Banda Show, composta

por reeducandos do Centro de Ressocialização de Cuiabá. Após a exibição, às 19 horas e 34

minutos, o mestre de cerimônia, senhor Johnny Marcus Ribeiro, deu por encerrada a audiência
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pública. Para constar, a presente Ata foi redigida por Cibelly Rella de Almeida, Analista

Judiciária, e assinada pelas autoridades abaixo nominadas.

(documento assinado digitalmente)
Desembargadora Maria HelenaGargaglione Póvoas

Presidente do Tribunalde Justiça

(documento assinado digitalmente)
Desembargador José ZuquimNogueira

Corregedor-Geral da Justiça

(documento assinado digitalmente)
Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça
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NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL “IMPACTOS DA

PANDEMIA NO SISTEMA PRISIONAL – ESTRATÉGIAS PARA APRIMORAMENTO DA

EXECUÇÃO PENAL”

DATA: 02-07-2021 (sexta-feira)

PRESIDENTE DA AUDIÊNCIA. PÚBLICA: Dr. Emerson Luis Pereira Cajango (CGJ)

MESTRE DE CERIMÔNIA: Jhonny Marcus – Locutor da Rádio Estação

Transmissão YOUTUBE: www.youtube.com/watch?v=hMaPlwQlaQo

I – BOAS VINDAS/AVISOS

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham por meio desta sala

virtual da plataforma teams, assim como pela transmissão ao vivo no canal oficial do TJMT, no

YouTube;

Considerando a necessidade de manutenção das medidas de prevenção e

biossegurança em decorrência da pandemia da COVID-19, esta audiência será 100% on-line e

obedecerá a um rito próprio mediante a utilização do serviço de videoconferência.

Senhoras e senhores, por favor, mantenham celulares no silencioso e/ou no

modo vibracal durante o evento;

Solicitamos também que mantenham seus microfones desabilitados e apenas

os vídeos abertos;

Pela atenção, agradecemos.

VT.1 (01’00’’) EXIBIÇÃO VÍDEO: “VACINAÇÃO REEDUCANDOS”

Notas Taquigráficas  - Fl. 1 de 107

11. Notas Taquigráficas da Audiência Pública Virtual - Impactos da Pandemia no 
Sistema Prisional.

Relatório de Audiência Pública “Impactos da pandemia no sistema prisional e Estratégias para aprimoramento da execução penal” 124



Relatório de Audiência Pública “Impactos da pandemia no sistema prisional e Estratégias para aprimoramento da execução penal” 125

ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA JUDICIÁRIA

SETOR DE TAQUIGRAFIA

II – ABERTURA OFICIAL

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, sejam bem-vindos todas as

pessoas que nos assistem nesta tarde!

Anunciamos o início da AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL “IMPACTOS

DA PANDEMIA NO SISTEMA PRISIONAL – ESTRATÉGIAS PARA APRIMORAMENTO

DA EXECUÇÃO PENAL”

Este evento é uma realização do Poder Judiciário de Mato Grosso por meio

da Corregedoria-Geral da Justiça e objetiva discutir com a sociedade os impactos da pandemia de

COVID-19 no Sistema Prisional Mato-Grossense e busca estabelecer estratégias para o

aprimoramento do Sistema Prisional.

Pretende-se, ainda, apresentar ao Conselho Nacional de Justiça atividade com

ampla participação de Magistrados, Servidores de todos os graus de jurisdição e sociedade, de forma

a contribuir para uma gestão participativa e democrática na elaboração das metas nacionais do Poder

Judiciário e das políticas judiciárias do CNJ, atendendo à Portaria Conjunta nº 503, de 19 de maio de

2021, que trata do Regimento Interno desta Audiência Pública.

III. COMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO VIRTUAL

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

Anunciamos a composição do dispositivo virtual de honra.

Excelentíssima Senhora, Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,

Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS;

Excelentíssimo, Senhor Ministro do Superior Tribunal Federal, GILMAR

MENDES;

Excelentíssimo Senhor, Governador do Estado de Mato Grosso, MAURO

MENDES;

Excelentíssima Senhora Conselheira Nacional do Ministério Público,

Notas Taquigráficas  - Fl. 2 de 107
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SANDRA KRIEGER GONÇALVES;

Excelentíssimo Senhor, Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador JOSÉ

ZUQUIM NOGUEIRA;

Senhor Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema

Carcerário (GMF-MT) - Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI ;

Senhor Diretor-Geral da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso

(ESMAGIS) - Des. MARCOS MACHADO;

Senhor Secretário de Estado de Segurança Pública, Policial Federal

ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS;

Senhor Deputado Estadual JOÃO BATISTA, neste ato representado o

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, MAX RUSSI;

Senhor Juiz Auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça e

Integrante do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sistema de

Execução de Medidas Socioeducativas – DMF _ ANTÔNIO CARLOS DE CASTRO NEVES

TAVARES;

Senhor Coordenador do Núcleo de Execução Penal da capital, Defensor

Público JOSÉ CARLOS EVANGELISTA MIRANDA SANTOS, neste ato representando o

Defensor Público-Geral, CLODOALDO APARECIDO GONÇALVES DE QUEIROZ;

IV. REGISTRO DE PRESENÇAS

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

Registramos e agradecemos as presenças de autoridades/órgãos representadas

Promotora de Justiça Coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal e

da Execução Penal (CAO) do Ministério Público de Mato Grosso e Coordenadora do Núcleo de

Execução Penal da Capital, JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE;

Senhor Secretário-adjunto de Administração Penitenciária de Mato Grosso

(SESP-MT), JEAN CARLOS GONÇALVES;

Senhora Coordenadora de Saúde Penitenciária (SESP) – Psicóloga NAILA

Notas Taquigráficas  - Fl. 3 de 107
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CRISTINA DE SOUZA;

Senhora Coordenadora Estadual da Pastoral Carcerária de Mato Grosso ANA

CLAUDIA PEREIRA E SILVA;

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Ouvidor Geral RODRIGO CURVO;

Senhor KENEDY DIAS Secretário Adjunto de Direitos Humanos, neste ato

representando a Senhora Rosa Maria Carvalho, secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania.

Neste momento assistiremos a um vídeo.

VT.2 (02’23’’) EXIBIÇÃO VÍDEO: “VISITAS VIRTUAIS - ”

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

Registramos a presença do Desembargador PAULO DA CUNHA, bem como

da Doutora HELÍCIA VITTI LOURENÇO, Juíza de direito Titular da Primeira Vara Criminal e da

Vara de Execução Penal de Cáceres – MT;

Doutora JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE, Promotora de

Justiça Coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal e da Execução Penal (CAO) do

Ministério Público de Mato Grosso e Coordenadora do Núcleo de Execução Penal da Capital,

A psicóloga NAILA CRISTINA DE SOUZA, coordenadora de Saúde

Penitenciária da Secretaria de Estado da Segurança Pública;

Senhora ANA CLAUDIA PEREIRA E SILVA, Coordenadora Estadual da

Pastoral Carcerária de Mato Grosso;

O Senhor EMANOEL ALVES FLORES, Presidente da Fundação Nova

Chance;

A Senhora JACIRA MARIA DA COSTA, Policial Presidente em Substituição

ao Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso;

Convidamos neste momento o Corregedor-Geral da Justiça do estado de Mato

Grosso, Excelentíssimo Desembargador José Zuquim Nogueira para abertura oficial do evento.
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V. FALAS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM

NOGUEIRA (CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TJMT):

Boa tarde a todos e a todas, sejam todos muito bem vindos.

Sejam bem vindos ao evento. Eu pedi que o cerimonial fizesse uma deferência

especial à Senhora Corregedora Nacional de Justiça Ministra do Conselho Nacional de Justiça para que

deixasse que eu a saudasse e fizesse menção da sua composição no dispositivo virtual de honra. Seja

muito bem vinda, Ministra Maria Tereza.

No ano passado o Brasil tinha 709 mil presos, este ano são 689.546. Digo,

embora tenha diminuído o número ele ainda é gigantesco. Estamos na 26º posição, entre os países que

mais prendem no mundo. São 322 encarcerados a cada 100 mil habitantes. Temos a 3ª maior população

carcerária do mundo.

Lembrando que são apenas 440 mil vagas disponíveis no Sistema Nacional. São

247 mil vagas deficitárias em todo o país, destes 217.700 são presos provisórios, o que corresponde a

31,7% do total de presos do Brasil.

Se 200 presos morreram de Covid-19 no Brasil, 237 servidores perderam suas

vidas em decorrência da mesma doença.

Em Mato Grosso temos 11.436 recuperandos distribuídos em 47 unidades

prisionais do Estado. Conseguimos vacinar 22% da população carcerária (2.503 presos) e tivemos 2.918

casos confirmados da doença entre os internos e 6 óbitos.

É cediço o trabalho e os avanços conseguidos pelos nossos magistrados e suas

equipes na utilização de tecnologia e de sensibilidade nesse momento de vulnerabilidade que estamos

enfrentando.

No nosso país temos a cultura do encarceramento e, para enfrenta-la, adveio a

audiência de custódia, que tem como um dos seus objetivos evitar a prisão desnecessária,

Vale lembrar frase da Ministra Carmen Lúcia, lançada por ocasião da

Conferência Brasil para a Paz:

“Qualquer prisão é determinada por um juiz e a soltura, igualmente. A

responsabilidade pelo preso é nossa, integrantes do Judiciário. Isso tem tudo a ver

conosco. Temos que saber quem está preso, por que está preso, por quanto tempo está
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preso e em que condições está preso. Isso é um problema do Poder Judiciário, que por

muito tempo não assumiu plenamente o que precisa, tem que se verificar essa situação"

Como dito, a responsabilidade da prisão, sua manutenção ou interrupção é

exclusivamente do magistrado, sempre lembrando que a segregação ou liberdade tem valor imensurável

e não é só, mas também da vida. Referindo-me a vida, digo que esse é o maior desafio no momento,

estamos aqui para discutirmos e para encontrarmos meios de garanti-la àqueles que se encontram sobre

a tutela do estado.

Dialogarmos sobre os impactos da pandemia no sistema prisional e estratégias

para aprimoramento da execução penal com a sociedade é uma grande oportunidade, esperando que ao

final dos debates já encontremos soluções para a pronta implantação pelo Poder Judiciário deste estado.

Aproveitemos, pois a oportunidade que nos é dada, cumprindo o que nos

apresenta como dever, seja funcional ou humano, com objetivo de garantir a vida daqueles que estão

na condição de segregados.

Deus nos ilumine, tenhamos sucesso neste evento, se Deus assim permitir.

Muito obrigado e uma boa tarde a todos.

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

Fará uso da palavra o Excelentíssimo Senhor GILMAR MENDES, Ministro

do Superior Tribunal Federal.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GILMAR MENDES (MINISTRO DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL)

Boa tarde a todos, senhores desembargadores, Senhores Membros do CNJ,

senhoras e senhores.

Eu gostaria de trazer os meus cumprimentos a essa iniciativa, que acredito ser

extremamente importante, que é sobre a discussão do sistema prisional neste momento tão grave de

pandemia. Todos já sabemos a partir da própria exposição feita agora pelo eminente corregedor da

precariedade do sistema prisional brasileiro, quando da minha passagem pelo CNJ fizemos mutirão

carcerário, realizamos o programa “Começar de Novo” e deixamos um legado importante, que hoje é
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a base das ações do CNJ, o Departamento de Monitoramento do Sistema Prisional. Desde então o

Tribunal tem trabalhado, o Supremo e também o CNJ no sentido de buscar juntamente com os demais

tribunais o aprimoramento do sistema prisional.

Agora, como já foi dito também, nós sabemos que a pandemia mostrou uma

série de fragilidades do Brasil e, claro, expôs também a fragilidade do sistema sanitário no ambiente

prisional. Se já tínhamos superlotações nos presídios, se já temos o problema da falta de vagas, é

claro que, algumas práticas recomendadas, como medidas sanitárias são de difícil execução nesse

ambiente de superlotação. E por isso, obviamente, nós temos tido nesses casos muitas vezes a

ampliação da tragédia.

Penso que precisamos estar atentos a essa temática, eu tenho dito que a

pandemia expôs algumas fraturas já existentes na sociedade brasileira, a questão da desigualdade, a

questão do déficit mesmo do sistema de saúde, do sistema de saneamento, o próprio déficit cadastral.

Vejam os senhores que após as decisões políticas tomadas para o auxílio emergencial descobrimos

que muitas pessoas, a despeito de não terem renda, não foram beneficiadas com aquele auxílio. E por

quê? Porque seus nomes não constavam nos cadastros governamentais. A mídia timbrou-os de “os

invisíveis”, aqueles que não estavam nos cadastros governamentais. E tivemos que

constrangidamente, de maneira muito constrangida, enfrentar mais esta acusação.

No sistema prisional, a situação, não é diferente e, claro, devemos dar toda

atenção, e o Judiciário debruçou-se sobre esta questão, tentou adotar medidas de atenuação da

gravidade da crise, o próprio CNJ sobre a presidência do Ministro Dias Tofolli baixou uma resolução

nesse sentido, tentando orientar os tribunais a agir de uma maneira compatível com aquela quadra,

tivemos vários debates no Supremo Tribunal Federal a propósito disso.

Então, gostaria de deixar a todos aqui os meus cumprimentos e saudar pela

oportunidade do debate, dizendo que não só pandemia é mais um motivo, um pano de fundo para

discutirmos essa questão do sistema penitenciário no Brasil, mas para além, ainda que ela, oxalá

passe logo, precisamos deitar os nossos olhos sobre esse sistema prisional.

O Ministro Raul Jungmann chama sempre atenção de que os presídios hoje

nas condições em que estão, com a superpopulação, eles acabam sendo o home office do crime,

causando dificuldades de recuperação e facilitam o trabalho das organizações criminosas.

Gostaria de deixar a todos aqui o meu abraço.

Vi nessa plateia virtual o meu ex-colega de Salesiano Orlando Perri, em seu
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nome cumprimento a todos os participantes deste evento.

Muito obrigado.

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

Fará uso da palavra a Doutora Sandra Krieger Gonçalves, Conselheira do

Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e Conselheira Federal da OAB em Santa Catarina.

SENHORA DOUTORA SANDRA KRIEGER GONÇALVES

(CONSELHEIRA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E

CONSELHEIRA FEDERAL DA OAB EM SANTA CATARINA)

Boa tarde a todos que participam dessa audiência pública virtual.

Eu queria cumprimentar a senhora presidente do Tribunal de Justiça do Mato

Grosso Desembargadora Maria Helena Póvoas, e em seu nome cumprimentar todos os demais

integrantes de justiça aqui presentes.

Cumprimentar também a Doutora Maria Tereza de Assis Moura, ministra do

STJ e o Ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal.

Meu colega de Conselho Federal da Ordem, Doutor Marcos Vinícius Rodrigues,

aqui representando na qualidade integrante do Conselho Nacional de Justiça, e que muitos nos honra, é

um prazer compartilhar com Vossa Excelência desse evento tão destacado, tão importante, que tem

muita preocupação de todos nós que integramos esse sistema de justiça.

Também queria cumprimentar o presidente da OAB do Estado do Mato Grosso

Doutor Leonardo Campos, na pessoa de quem eu cumprimento todos os advogados e advogadas aqui

presentes, membros do Ministério Público, demais autoridades presentes nessa mesa.

Nessa pequena intervenção que faço aqui na qualidade de conselheira do

Conselho Nacional do Ministério Público, na cadeira destinada a advocacia, também partilho dessas

experiências com vossas excelências, não como conselheira do CNMP, nem advogada integrante dos

organismos internos relacionados ao sistema prisional, mas na qualidade de Presidente da Comissão de

Saúde venho aqui externar a nossa preocupação de sempre, em que o Conselho Nacional do Ministério
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Público, a advocacia e o sistema de justiça como um todo, em relação aos impactos da pandemia no

sistema prisional.

Temos lidado nos últimos 14 meses com circunstâncias em que não podemos

prever nem a semana seguinte. Com deficiências, como disse o Ministro Gilmar Mendes, que são

muitas no sistema de saúde pública do país, por conta do número de vacinas que ainda não chegou a um

patamar de razoabilidade, por conta de congregar as relações da sociedade, com os agentes e do Poder

Público e especialmente com os encarcerados. Então, gostaria de acenar aqui a minha integral

solidariedade ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que, em tão boa hora, toma essa

iniciativa.

A sociedade precisa discutir quais os impactos da pandemia em relação a

inúmeras situações que temos hoje, e o sistema prisional é certamente uma delas e uma das mais graves.

Todos os programas, todas as situações em que havia a possibilidade, tanto de uma visita regular,

quanto o trabalho externo, quanto regimes semiaberto, enfim, foram absolutamente interrompidos e

tiveram que sofrer adequações, quer para a saúde da população em geral, quer especialmente para o

encarcerado, para aquele que cumpre pena em situações de restrição de liberdade.

É certo que a liberdade teve muito mais restrição em decorrência agora não só

da pena, mas das medidas sanitárias, por outro lado, a preocupação nossa como agentes de uma parcela

da representação da sociedade no organismo, que é por assim dizer, o executor de fiscalização das

políticas públicas, que é o Ministério Público brasileiro, é no sentido de buscar a integração.

É preciso respeitar, na medida do possível atuar de uma maneira

interinstitucional, é o que nós no Conselho Nacional do Ministério Público temos feito e com algum

êxito, Desembargadora Maria Helena. Então, é nesse sentido que o Conselho Nacional e especialmente

a Comissão de Saúde, aqui representada por mim, que externa não só a sua preocupação, mas a sua

maneira de trabalhar e de troca, quer no Comitê de Crise do próprio Governo Federal, quer no gabinete

integrado criado pelo Procurador Geral da República Augusto Aras, trabalhando de uma forma

interinstitucional, com gestores, atores do sistema de justiça e nós advogados, que afinal de contas

detemos uma opinião e uma deliberação muito importante para a sociedade brasileira.

Nesse momento de dor, de tristeza, de pesar que enfrentamos por conta dessa

pandemia, queria dizer aqui a vossas excelências integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público,

da OAB e de todos que representam servidores e agentes de sindicato dos funcionários, servidores
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públicos do sistema penitenciário que o Ministério Público, por meio do seu Conselho Nacional, é

partícipe de todas as políticas que forem necessárias para  melhorarmos esse estado de coisas.

Agradeço muito a palavra e cumprimento mais uma vez vossas excelências,

integrantes dessa mesa.

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

Registramos a presença do Desembargador MARIO ROBERTO KONO DE

OLIVEIRA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Coordenador da Comissão Especial

sobre Drogas Ilícitas, e do Senhor FLÁVIO JOSÉ FERREIRA, Secretário-Geral da Ordem dos

Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, neste ato representado o Presidente LEONARDO PIO

DA SILVA CAMPOS;

Para o uso da palavra o Excelentíssimo Senhor MARCOS VINICIUS

JARDIM RODRIGUES, Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça.

EXMO. SR. MARCOS VINICIUS JARDIM RODRIGUES

(CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA)

Boa tarde a todos.

Quero cumprimentar inicialmente a Desembargadora Maria Helena

Gargaglione Póvoas presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, cumprimentar o

Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal Ministro Gilmar Mendes.

Cumprimentar a colega de plenário, conselheira e Corregedora Nacional

Justiça Ministra do Superior Tribunal de Justiça Maria Tereza Rocha de Assis Moura, cumprimentar

o excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso Mauro Mendes. A conselheira

federal da OAB de Santa Catarina e conselheira nacional do Ministério Público Doutora Sandra

Krieger Gonçalves, na pessoa dela cumprimentar todas as advogadas e advogados presentes.

Cumprimentar especialmente o Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de

Justiça do Mato Grosso Desembargador José Zuquim Nogueira, agradecer pelo convite a mim

realizado para compor esta solenidade de abertura, cumprimentar o diretor da OAB do Mato Grosso

Doutor Flávio José Ferreira, que representa a Seccional mato-grossense.
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Agradecer pelo convite para falar de uma temática tão importante, tão cara ao

Conselho Nacional de Justiça, pois como muito bem retratado pelo Ministro Gilmar Mendes, o

sistema prisional brasileiro já reconhecido pela Corte Maior no estado de coisas inconstitucionais,

pela sua superlotação, pelas condições precárias, estruturais e de higiene, na ineficiência na

ressocialização dos egressos do sistema, foi duramente e diretamente impactada, assim como o

planeta inteiro, pela pandemia do Covid-19.

E para que se evitasse uma catástrofe maior ainda do que é o próprio sistema

hoje, o Conselho Nacional de Justiça através do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do

Conselho Nacional de Justiça, como também muito bem dito pelo Ministro Gilmar Mendes, que foi

por ele fundado tem um trabalho muito importante e atuou de forma muito incisiva nesse período e

até presentemente, por exemplo, tem publicado quinzenalmente um boletim sobre contagem de óbito

no sistema prisional e no socioeducativo, tem estabelecido um monitoramento das ações de

enfrentamento à Covid-19 em espaços de privação de liberdade, tem acompanhado de forma muito

próxima a campanha de vacinação nos presídios, além de vários outros eventos, articulações locais e

capacitações através de convênios com a ONU no Programa das Nações Unidas para

Desenvolvimento, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sempre no intuito de

superar os desafios do sistema prisional brasileiro.

Nesse período de Covid, como dito, o Conselho Nacional de Justiça enfrentou

de forma direta, e dentro do estado de exceção que as coisas estavam e ainda estão, estabeleceu várias

normativas, a Recomendação Conjunta Nº 001/2020, a Recomendação nº 62 e a nº 91/2021, também

no fito de tentar estabelecer uma diretriz para todos os juízes, visando ultrapassar esse período de

exceção da melhor forma possível.

Um evento como esse, além de considerar logicamente essas situações

pontuais que devem ser refletidas em período de exceção, tem também como fundamento maior

trazer a baila uma discussão tão contundente e tão sensível, que deve ser levada à sociedade

brasileira, a sociedade brasileira deve discutir o sistema prisional brasileiro com mais legitimidade,

com menos preconceito, com mais fidelidade, visando sempre estabelecer que essa ação não é uma

vingança, mas uma medida socioeducativa, precisamos realmente trazer segurança pública, o sistema

prisional brasileiro, sistema carcerário precisa, finalmente, trazer para a sociedade a sua principal

objetivação que é a ressocialização do egresso do sistema prisional, e assim, como falei, trazer

segurança pública, paz social à sociedade brasileira.
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Com essas singelas palavras, desejo um excelente evento a todos nós.

Muito obrigado.

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

Convidamos para fazer uso da palavra o Excelentíssimo Senhor MAURO

MENDES, Governador do Estado de Mato Grosso.

EXMO. SR. MAURO MENDES (GOVERNADOR DO ESTADO DE

MATO GROSSO)

Boa tarde a todos.

Cumprimento a todos os presentes nesse encontro virtual, e permita-me

fazê-lo em nome da nossa presidente do TJMT, Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas e

do Ministro do Supremo Tribunal Federal Ministro, Gilmar Mendes. Sintam-se todos

cumprimentados.

E dizer que, da mesma forma que os que me antecederam, reputo esse tema

não só os impactos da Covid-19 no sistema prisional do nosso estado e talvez brasileiro, mas essa

discussão do sistema prisional em nosso país e nosso estado é algo muito relevante.

Eu, como cidadão e agente público, que fui em um lapso de tempo pequeno

aqui no estado de Mato Grosso, como prefeito da minha capital, mas acima de tudo como cidadão, eu

nunca compreendia muito bem por que ouvíamos aquela triste estatística de que grande parte dos

egressos do sistema prisional brasileiro, um número muito significativo, próximo de 80% voltavam a

ter reincidência?

Claro que isso tem origens muito profundas, tem causas muito diversas, mas

está talvez no epicentro dessas causas a forma como esse sistema prisional é gerenciado, dominado,

como nós contamos com estruturas muito precárias, as quais não condizem com um sistema que

possa atingir o seu objetivo de ressocializar, de reeducar como aquilo que se desejaria no sistema

prisional para cumprir a sua função dentro da nossa sociedade.

Aqui no estado do Mato Grosso, eu posso afirmar aos senhores, após

compreender essa importância, e aqui preciso ressaltar o papel de algumas pessoas, do
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Desembargador que cuida dessa área no Tribunal de Justiça, Desembargador Orlando Perri, que tem

sido uma pessoa que me ajudou como chefe do executivo a compreender esse papel e a começar a

tomar medidas para construir uma história diferente no nosso estado.

Para que todos os senhores e senhoras tenham uma ideia, no estado de Mato

Grosso tínhamos no início de 2019 pouco mais de 6.500 vagas em todo sistema prisional do estado,

uma população dentro desses presídios na ordem de 12 mil presidiários e quase 30 mil mandados de

prisão expedidos pela Justiça do estado de Mato Grosso. Uma triste estatística, provavelmente não é

diferente da grande maioria dos estados brasileiros.

Nesse momento para mudar isso, o governo já decidiu, e estamos em processo

de construção dentro de um planejamento para quatro anos, de mais 4 mil vagas no sistema

penitenciário, isso já está em curso, dessas entorno de 1.800 foram concluídas e até o final de 2022

queremos praticamente construir quase que 70% a mais do que tínhamos.

Ter condições físicas adequadas, dentro de uma nova metodologia de trabalho

serão importantes para que o sistema cumpra o seu papel, e que, num momento diferenciado como

foi esse que vivemos e ainda estamos vivendo, que é um momento de pandemia, onde o planeta todo,

toda sociedade foi impactada, teremos que reaprender muito daquilo que somos, fazemos e estamos

fazendo, e o maior exemplo é esse encontro virtual. Quantos encontros virtuais têm acontecido,

quantas reuniões virtuais têm acontecido em função dessa pandemia? A pandemia trouxe muitos

males, vidas foram perdidas, mas também está exigindo de nós alguns reaprendizados, algumas

formas de compreender que temos que desempenhar as nossas missões, os nossos papéis, as nossas

obrigações perante a sociedade, mas de uma forma diferente, óbvio, se possível melhor.

Acredito que sairemos dessa pandemia, desse ciclo que estamos vivendo um

pouco melhor, mais conscientes de que a tecnologia tem que estar a serviço de todos, tem que estar

presente no nosso sistema prisional, tem que estar presente no dia-a-dia da administração pública,

como já estava em tantos setores, mas ainda não está na grande maioria, não está disponível nas

grandes áreas que já poderia estar há muitos anos.

Então, eu como governador desse estado parabenizo por abordar esse tema, e

como chefe do executivo, digo que temos muita consciência da importância que ele tem dentro da

nossa sociedade e da importância de termos um sistema para aplicarmos essas penas trazidas na lei e

aplicadas pelo Poder Judiciário, mas fazer isso com dignidade, com decência, e que esses presídios

estejam dominados, verdadeiramente pelo estado e não pelas facções criminosas como normalmente
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acontece na grande maioria dos presídios nesse país.

Fizemos em Mato Grosso em 2019 uma grande operação para retomar a

maior penitenciária do nosso estado. A Penitenciária Central, aqui na capital, era dominada

completamente pelas facções, fizemos uma grande operação que me custou alguns dias de sono, até

porque o medo das retaliações como historicamente acontece em alguns estados, em algumas

capitais, quando isso acontece, mas graças a Deus e ao planejamento e trabalho de todos que se

envolveram nessa ação conseguimos recuperar, este que é o maior presídio.

Não desistimos e vamos continuar trabalhando para que outros possam ter

uma melhoria na infraestrutura, mas acima de tudo ter o estado no controle do que acontece dentro

desses locais, evitando que se transformem em um quartel general do crime organizado.

Parabéns a todos e que tenhamos um bom encontro.

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

Ouviremos o pronunciamento da Excelentíssima Senhora MARIA

THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, Ministra do Superior Tribunal de Justiça e Corregedora

Nacional de Justiça.

EXMA. SRA. MIN. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA

(MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E CORREGEDORA NACIONAL

DE JUSTIÇA)

Boa tarde a todos e a todas.

Cumprimento inicialmente o Ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal

Federal, que como já foi dito aqui foi um exemplo do exercício da presidência do Conselho Nacional

de Justiça ao estabelecer os mutirões carcerários e demais programas voltados à área penitenciária.

Eu também cumprimento o Doutor Mauro Mendes, governador do estado do Mato Grosso.

O meu querido amigo e colega conselheiro Marcos Vinícius Jardim

Rodrigues, do Conselho Nacional de Justiça.

A Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, presidente do Tribunal

de Justiça do Mato Grosso, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, vice-presidente do Tribunal
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de Justiça do Mato Grosso, fico feliz em ver a cúpula feminina no Tribunal de Justiça do Estado do

Mato Grosso.

O Desembargador José Zuquim Nogueira, Corregedor-geral da Justiça do

Mato Grosso, o Desembargador Orlando de Almeida Perri, supervisor do Grupo de Monitoramento

do Sistema Carcerário do estado do Mato Grosso e todas as demais autoridades que já foram aqui

nomeadas.

Em especial, gostaria de dizer da minha torcida pelos votos de uma plena

recuperação ao Desembargador Rui Ramos, que também trabalhou na corregedoria nacional de

justiça auxiliando a Ministra Nancy Andrighi, acredito que falo também em nome dela, pelo carinho

que sempre teve com o desembargador e desejamos votos de plena recuperação.

Eu cumprimento todos os demais membros do Tribunal de Justiça do Mato

Grosso, autoridades, profissionais e especialistas que participam deste evento.

É com grande satisfação que participo dessa audiência pública que coloca

todos nós a pensar sobre o sistema prisional. Falarei brevemente, já que muitas são as pessoas que

utilizaram da palavra nesse instante, para dizer que a pandemia, como é notória, trouxe reflexos

inesquecíveis em toda esta geração, pois levou pessoas muito próximas a todos nós.

O nosso sistema prisional conta com aproximadamente 500 mortes por

COVID-19, sendo mais da metade servidores e demais presos segundo boletins do CNJ. O desafio

para o estado, enquanto custodiante dessas pessoas é enorme, mas não é menos importante que

aquele que nos imposto há anos. E falo aqui sobre as mortes violentas que rotineiramente tem

ocorrido dentro do sistema prisional, que anos atrás já eram superiores ao número de 500 pessoas por

ano, conforme dados do INFOPEN. Deixo aqui registrado esses dados alarmantes apenas para

lembrar que o nosso país não conta com penas perpétuas, muito menos penas de morte. Eis aí o

desafio que apresento.

Desprezando as causas da criminalidade, porque distantes do nosso alcance

no curto prazo, eu vislumbro dois autores com poder para mudar essa realidade, em primeiro lugar o

Poder Executivo, que muito pode fazer no espectro estrutural dos presídios, como mostrou já a nós o

governador do estado. E também o Poder Judiciário, zelador fiel e vigilante do preso, zelador do

tempo mínimo possível de encarceramento de prisões cautelares e no âmbito da execução penal,

embora responsável pela criteriosa avalição dos casos de progressão da pena, zelador da estrita

observância dos prazos de seu cumprimento, evitando que a manutenção no cárcere se dê por tempo
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ilegal.

Enfim, eu fico muito satisfeita de verificar que a Corregedoria Geral da

Justiça do estado de Mato Grosso tome a frente para realização desta audiência pública, pois estou

ciente de que esse tribunal e o seu grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário já

foram reconhecidos pelo CNJ como referência brasileira para as demais cortes na matéria. Espera-se

que, com debates deste tema vivo, melhoras substanciais sejam vistas na sociedade atual e aquela dos

nossos filhos.

Assim, parabenizo o Tribunal de Justiça do Mato Grosso na pessoa da sua

presidente a Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, do Corregedor-Geral da Justiça

Desembargador José Zuquim Nogueira e do supervisor do Grupo de Monitoramento do Sistema

Carcerário Desembargador Orlando Perri pela realização desta audiência pública.

Por fim, convido a todos a pensar no tema, aliás, como a vida toda também

tenho feito, desde o início da minha atividade jurídica até atualmente como ministra do Superior

Tribunal de Justiça e Corregedora Nacional de Justiça, em como melhorar e fazer do nosso sistema

prisional um sistema verdadeiramente civilizado.

Muito obrigada e desejo a todos uma ótima audiência pública.

Obrigada.

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

Ouviremos o pronunciamento da Excelentíssima Senhora Desembargadora

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

(PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO)

Cumprimento a todos aqui magistrados presentes, na pessoa o conterrâneo

Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, a quem eu me socorria na década de 93 quando

presidia a Ordem dos Advogados e ele advogado geral da união, socorria-me vindo palestrar na nossa

pequenina Ordem dos Advogados de Mato Grosso.

Cumprimento também os colegas na pessoa da Ministra Corregedora Maria
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Tereza de Assis Moura, recebem nosso abraço.

E cumprimento o Governador Mauro Mendes, toda a classe política envolvida

neste processo, os advogados, a quem eu também abraço, cumprimento na pessoa do Doutor Marcos

Vinícius e da Doutora Sandra Krieger do CNMT e do CNJ. Muito obrigado pela presença de todos a

este evento.

Este é um assunto bastante palpitante ao meu sentir. Desde a década de 93,

como já dito, isso já me causa certa angústia, a vida no cárcere e a função social da pena, se de fato será

cumprida, se cumprida, como é que esse cidadão sairá de lá?

Eu usava exatamente naquela época, por coincidência, a expressão usada agora

pela Ministra Maria Tereza, “Graças a Deus aqui não temos pena de morte e nem prisão perpétua”.

Portanto, o cidadão, querendo a sociedade ou não, vai sair de lá um dia. Seja porque o sistema é frágil e

falho na grande maioria das vezes, seja porque cumpriu a pena. E nós da sociedade temos o dever de

contribuir para que esse cidadão saia de lá melhor do que quando entrou.

É bem verdade, entendemos que a sociedade faz uma imensa pressão na classe

política para que os presos sejam considerados o lixo da sociedade e sejam depositados embaixo do

tapete. Todavia, sempre debati contra isso mostrando que a sociedade precisa entender que este ser

humano sairá de lá, se não for recuperado, se a pena não cumprir a sua função social, voltará a afrontar

a sociedade, e esse círculo continuará. Então é difícil!

Estamos hoje pegando um gancho na pandemia, mas esse é um assunto

tormentoso para toda a sociedade, é um assunto que não podemos deixar de estar costumeiramente

discutindo. Eu também já dizia em 1993, quando ainda era forte apenas o Comando Vermelho, que os

presídios da forma como se apresentavam, estava prestes a ter ali o curso de pós-graduação da

criminalidade e que dali sairia uma forte organização que faria frente à sociedade. E dali saiu realmente

o PCC.

Então, precisamos enfrentar isso com muita determinação, sei que o Governo

Mauro Mendes procura enfrentar, não tem corrido dessa batalha, tem enfrentado essa situação com

muita ousadia, determinação e com a colaboração inestimável do Desembargador Orlando de Almeida

Perri, que comanda o GMF, mas não podemos nos esquecer de forma nenhuma, que este preso sairá de

lá de qualquer forma.

É inadmissível, inconcebível, como eu vi, porque eu visitei os presídios várias

vezes nos idos de 1990, várias vezes, e cheguei a ver os chamados “Preso Morcego”, que é aquele que
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dormia amarrado nas grades porque não havia espaço físico no solo para se acomodar. É impossível

com o cidadão tratado dessa forma, não saía de lá bem pior do que quando entrou.

Eu quero dizer que é um assunto tormentoso para a sociedade, que de uma

forma geral, não gosta de discutir, porque acham que isso é luxo para o preso. E ainda mais, aqueles que

defendem direitos humanos são taxados de pessoas não gratas para a sociedade e pessoas que estão a

serviço de um bem estar ao preso. Isso não é verdade!

Precisamos enfrentar com determinação para que não possamos, amanhã ou

depois, nos arrependermos da situação que estamos hoje vivenciando.

A questão da pandemia agrava-se cada vez mais, dentro do presídio não é

diferente, portanto Desembargador José Zuquim, oportuno o chamamento dessa audiência pública para

discutirmos um assunto tão doloroso para toda a sociedade e para o mundo, e que os presídios não

ficam a mercê e nem distante de toda essa nossa preocupação.

Não me alongarei porque quero participar dos debates.

Muito obrigada a todos, desculpe me alongar e o desabafo.

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

Neste momento desfaz-se o dispositivo virtual de honra e agradecemos a

presença das autoridades. Convidamos a todas as pessoas que prestigiem a programação desta audiência

pública

VI. PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS E LEITURA DO

REGRAMENTO DA AUDIÊNCIA

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

Neste momento, passaremos aos trabalhos desta audiência pública sob a

presidência do doutor EMERSON LUÍS PEREIRA CAJANGO, Juiz-Auxiliar da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado De Mato Grosso, para as boas vindas.
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EXMO. SR. DOUTOR EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

(JUIZ-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO)

Boa tarde senhoras e senhores.

Inicialmente agradeço a presença da nossa Ministra Corregedora do CNJ Maria

Thereza de Assis Moura e do Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes. É uma honra

tê-los nesse evento tão importante.

Confesso que no decorrer dessa semana cheguei a perder o sono algumas vezes,

por estar diante dessas duas autoridades que admiro e poder debater esse tema relevante, isso é uma

grande responsabilidade, mas também um grande privilégio. É a vida unindo propostas. Muito obrigado

pela disponibilidade.

Cumprimento também a nossa presidente Desembargadora Maria Helena

Gargaglione Póvoas e nosso ilustre Corregedor-Geral da Justiça Desembargador José Zuquim Nogueira

pelo apoio irrestrito na realização desta audiência pública.

Saúdo também aos componentes do dispositivo virtual de honra, nosso

Governador Mauro Mendes, nosso Procurador Geral da Justiça Doutor José Antônio Borges, Secretário

Geral da OAB Professor Flávio Ferreira, a Conselheira do CNMP, Doutora Sandra Krieger Gonçalves,

conselheiro do CNJ Doutor Marcos Vinícius e o amigo Conselheiro Federal Ulisses Rabaneda.

Cumprimento ainda todas as autoridades presentes na pessoa do amigo, colega

de turma e juiz auxiliar da corregedoria do CNJ Doutor Gabriel Matos e todos nossos participantes, em

especial nossos expositores, que doaram um pouco de seu valioso tempo para nos mostrar os mais

variados pontos de vista e fomentar nossa tarde de debates.

A pandemia Covid-19 nos fez repensar a realidade do sistema carcerário

brasileiro, que como bem pontuou nosso ilustre convidado, o Ministro Gilmar Mendes, na audiência

pública do Habeas Corpus 165.704 trata-se de uma das maiores tragédias humanitárias na história do

Brasil.

A manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à

segurança da saúde coletiva, haja vista que um cenário de contaminação em grande escala no sistema

prisional produz impacto significativo para segurança e saúde de toda população, extrapolando os

muros dos presídios.
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Pensando nisso, no CNJ editou a Recomendação nº 62/2020, que traz uma série

de medidas voltadas a proteção, não só dos presos, mas a todos ligados ao sistema penitenciário, com

objetivo de evitar a propagação do vírus e assegurar a efetividades e garantias constitucionais.

Sabemos que o alto índice de transmissibilidade da coronavírus agrava-se nos

estabelecimentos prisionais e socioeducativos, tendo em vista a aglomeração de pessoas, a

insalubridade das unidades, a falta de ventilação, as dificuldades para garantir cuidados mínimos de

higiene, entre outros, que são características inerentes ao estado de coisas inconstitucionais declaradas

pelo STF na ADPF nº 347.

Nos dizeres da Ministra do STF Cármen Lúcia: “As condições não são de

degradação, são de não-humanidade. Não se aboletam nem bichos do jeito que eu tenho visto por onde

tenho passado. O que tenho visto é de adoecer uma pessoa pela visão. Todo erro é menor que o ser

humano e todo ser humano é maior que o seu erro. Os recuperandos não perdem os direitos humanos

durante o cumprimento de suas penas, eles continuam sendo humanos.”

Pois bem, estamos reunidos nessa tarde para ouvir e conhecer propostas e

soluções para essa crise sanitária que se abateu também no sistema prisional, que não respeita divisas,

fronteiras, nem tão pouco os muros. Vamos debater verdades, esperança, empatia e união, e no final

desses debates tenho certeza que sairemos com muitas soluções e ações concretas, quem tem condições

tem o dever de lutar pelos mais vulneráveis.

Estou aqui para servir e espero que todos tenham uma excelente e produtiva

audiência pública. Peço a gentileza do nosso mestre de cerimônia chamar a apresentação, do decano

desta corte, Desembargador Orlando de Almeida Perri.

VII. PALESTRAS (DEBATES)

EIXO I: SITUAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL MATO-GROSSENSE

ANTES E DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

I. PALESTRA
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SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

Primeira Palestra do Eixo I “SITUAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

MATO-GROSSENSE ANTES E DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19”

O desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI é Supervisor do Grupo

de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, é natural de Cuiabá-MT, formou-se na

Universidade Federal de Mato Grosso e foi advogado nas Comarcas de Cuiabá, Cáceres, Poconé e

Assessor Jurídico na CEMAT – Centrais Elétricas de Mato Grosso.

Em 1983 foi aprovado em primeiro lugar no concurso público para Juiz

Substituto do Estado de Mato Grosso e designado para a Comarca de Tangará da Serra. Jurisdicionou

ainda nas Comarcas de Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres e Rondonópolis, até sua promoção

para Cuiabá. Foi Presidente da Associação Mato-grossense dos Magistrados e promovido a

Desembargador em 1996, por merecimento.

Foi Presidente e Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal Regional Eleitoral do

Estado de Mato Grosso. Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de

Justiça de Mato Grosso e atualmente compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado de Mato Grosso.

Com a palavra o Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, do

GMF-MT.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (SUPERVISOR DO

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO)

Boa tarde a todos.

Cumprimento inicialmente a todos os presentes na pessoa da Presidente do

Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas e do

meu amigo Ministro Gilmar Mendes, com quem tive a honra de dividir bancos escolares no nosso

saudoso Colégio São Gonçalo de Cuiabá.

Saúdo também nossa Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura, amiga de

um grande amigo meu, uma pessoa que tenho um carinho muito grande, uma pessoa maravilhosa, uma

grande alma neste mundo que é o Ministro Benjamin Herman.
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Saúdo o nosso governador do estado de Mato Grosso o Governador Mauro

Mendes, a quem aqui desde logo faço um reconhecimento público pelo trabalho, pela atenção que vem

dando ao sistema prisional do estado de Mato Grosso.

Cumprimento também o nosso conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, o

Conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues e a conselheira do Conselho Nacional do Ministério

Público Sandra Krieger Gonçalves.

Em nome dessas pessoas cumprimento a todos os que compõem a mesa de

honra desta audiência pública, onde se debate os impactos da pandemia no sistema prisional e as

estratégias para o aprimoramento da execução penal.

Estou no GMF há pouco mais de dois anos e seis meses, e pouco mais do que

isso na área criminal. E não me canso de repetir essa história, que atuei durante mais de 30 anos na área

cível, de repente, por força do destino, acabei indo para uma câmara criminal no Tribunal de Justiça do

Mato Grosso, e quase em seguida designado como supervisor do GMF no estado de Mato Grosso.

E a partir da minha designação pelo Tribunal Pleno criei uma agenda de

visitações às Unidades Prisionais do estado de Mato Grosso, e começamos por Diamantino, o Jean está

aqui presente nesta audiência, recordo-me que nesta visita, quando fomos ao Centro de Detenção de

Diamantino, eu me assustei com aquilo que vi. Vocês vão ver, peço para a Vanessa colocar dois vídeos

rapidíssimos para mostrar o meu primeiro contato com o sistema prisional mato-grossense.

É importante porque mostrará, de uma maneira geral, como é o nosso sistema

prisional no Brasil.

VT.2 (02’23’’) EXIBIÇÃO VÍDEO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (SUPERVISOR DO

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO)

Vejam, como disse, essa foi a primeira visitação que fizemos, e foi na cadeia

pública no Centro de Detenção Provisória de Diamantino.

Recordo-me muito bem que o Jean Carlos que está presente nesta audiência

pública, que é um servidor antigo do Sistema Prisional, e uma das coisas que eu disse nesse instante,
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não para mim mesmo foi: “Meu Deus do céu.”, essa foi a expressão que saiu de mim no momento em

que vi esta situação.

E vejam, recordo-me muito bem das palavras do Jean Carlos quando me

advertiu que aquilo que eu estava vendo naquele instante podia ser considerado um hotel cinco estrelas.

Particularmente, pensei que fosse difícil ver coisa pior do que aquilo que os meus olhos estavam

mirando, mas o Jean tinha inteira razão, aquilo que eu vi e mostramos para vocês no vídeo, comparado

a outros lugares, pode ser considerado um hotel cinco estrelas.

Para não irmos muito longe, na Penitenciária Central de Mato Grosso uma cela

que é para oito presos, chegou-se a sessenta e dois presos. Os presos amontoam-se um sobre os outros

para dormir, como disse e lembrou nossa presidente do Tribunal de Justiça, os presos morcegos, que

precisam se amarrar nas grades para que possam dormir. Presos dormindo no banheiro, com a cabeça

no “boi”, que é o vaso sanitário. Essas são as condições do nosso sistema prisional de uma maneira

geral no país a fora.

Realmente, nos perguntamos, que pretensão é essa que temos de ressocializar?

Eles são tratados piores que animais. Eu me recordo que saindo de Diamantino fomos a Tangará da

Serra, mandei este áudio para o Governador do Estado de Mato Grosso e junto mandei uma mensagem

dizendo que certamente o plantel dos animais do frigorífico da JBS em Tangará da Serra apresentava

melhores condições do que os nossos reeducandos. E eu não tenho dúvida nenhuma disso, e continua

sendo assim.

É bem verdade que o Governo do Estado de Mato Grosso está bastante sensível

a esta caótica situação prisional, como disse o governador, estamos ampliando, serão criadas pelo

menos quase o dobro das vagas até o próximo final do ano, nós firmamos depois de muitas conversas,

muitas reuniões com o governo do estado do Mato Grosso. Fizemos um TAC onde o governador

comprometeu-se a investir no sistema prisional, de modo que vamos construir inclusive, um raio de

segurança máxima para abrigar as lideranças das facções criminosas e pelo menos mais quatro mil

vagas. Mas não restarão essas quatro mil vagas, porque estamos também trabalhando com recursos na

aquisição de materiais, estamos fazendo a reforma e ampliação de praticamente todas as nossas

unidades prisionais.

Hoje, estão em andamento sessenta reformas e ampliações em todo o estado de

Mato Grosso, com apenas seis milhões de reais. O governo promete agora liberar mais 10 milhões de

reais e no próximo ano mais 9 milhões de reais. E com isso faremos as reformas e as ampliações
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necessárias, estamos ampliando o número de vagas, de salas de aula, colocando postos de saúde dentro

das nossas unidades prisionais, e isso por menos de 1/3 do preço que se gastaria se fizéssemos uma

licitação. Está é a grande realidade. E digo que aí está o grande pulo do gato.

Sabemos que as licitações públicas encarecem demasiadamente qualquer obra, o

que o governador do estado está fazendo aqui com 110 milhões investido em obras, se fossemos fazer

nos moldes do DP custaria, no mínimo, 300 milhões de reais. Estamos fazendo essas obras com menos

de 1/3 do valor que seriam se tivessem feito nos moldes do DP. E na mesma segurança, com a

mesmíssima segurança.

Então, eu digo que, com absoluta certeza no próximo ano já teremos um sistema

prisional muito diferente daquilo que encontramos no ano passado.

Claro, tenho dito com dezenas de reuniões que tivemos com o governador do

estado, mostrando e sensibilizando para a necessidade de atenção ao sistema prisional, temos procurado

mostrar à nossa sociedade, principalmente aos nossos dirigentes, aos agentes políticos, que não se pode

fazer uma política de segurança pública esquecendo-se do sistema prisional. O próprio governador

reconhece que o número de reincidência é altíssimo no Brasil, mas é altíssimo porque realmente o

sistema não está funcionando, a ressocialização só existe no papel e no discurso.

Então, é preciso mudar essa realidade, para que possamos ter no futuro mais

tranquilidade na sociedade, com menos violência.

E digo mais, com a Lei Anticrimes, alargou-se a porta de entrada e estreitou a

porta de saída. Os crimes aumentaram os tipos penais, aumentaram-se as penas, dificultaram-se as

progressões de regime, de modo que, se não cuidarmos de esvaziarmos tanto quanto for possível o

nosso sistema prisional, o estrangulamento de hoje será muito pior amanhã.

Estamos trabalhando com o Governo do estado de Mato Grosso para entrarmos

fortemente na reeducação penal, na profissionalização dos nossos reeducandos e no trabalho. Eu digo

que o preso que passa 5, 10, 15 anos recolhidos no cárcere já não mais conhece o mundo aqui fora, é

como se fosse uma criança, que é preciso ser segurada pela mão para dar os primeiros passos. O mundo

é totalmente diferente depois de 5, 10 anos.

Aliás, hoje os nossos reeducandos saem piores do que entraram, porque lá não

tem estudo, trabalho, profissionalização, mas tem a escola do crime, por isso, precisamos inverter esta

situação. Atualmente, uma das grandes dificuldades são as facções criminosas, hoje pela

superpopulação carcerária, não temos nem como separar os presos provisórios dos definitivos, quem
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dirá daqueles que são faccionados e não faccionados. E o problema do faccionado, é que são obedientes

às suas lideranças que os impede, inclusive, de estudar e trabalhar. Se o preso faccionado quiser estudar

e trabalhar tem que “rasgar a camisa”, que é uma expressão do sistema prisional, para quando o preso

abandona a facção criminosa.

O problema é que, quando o preso entra, ele entra como se fosse um ratinho no

lugar que tem uma jiboia, e muitas vezes precisa ser batizado nas organizações criminosas para que

possam sobreviver no sistema prisional. Assim, passam a serem soldados da organização criminosa,

mas não apenas ele, eu tenho dito, para cada soltado recrutado dentro do sistema prisional, há pelo

menos dois ou três aqui fora, que são seus familiares, que não raras vezes são aquelas mulas que

procuram entrar no presídio levando armas, celulares, drogas.

Para os senhores terem uma ideia, o governador referiu-se aqui à “Operação

Elisson”, realizada no final de 2019, na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, a nossa maior

penitenciária. Os senhores podem não acreditar, mas era a maior boca de fumo da Grande Cuiabá. Lá

foram encontrados mais de 20 quilos de drogas. Que boca de fumo, que não seja distribuidora, tem essa

quantidade de droga? É a maior boca de fumo de Cuiabá, a Penitenciária Central. Foram encontrados

195 celulares e mais de 500 chips.

Hoje o controle é muito maior dentro do nosso sistema prisional. O Jean, ainda

ontem me revelou, que todos os dias praticamente o sistema prisional tem apreendido drones, -

começaremos a ceder drones para outros órgãos - porque todos os dias estão procurando entrar com

drogas e armas através de drones no sistema prisional.

Uma das coisas que se fez na penitenciária central, que levou a essa situação de

querer entrar com drones, foi acabar com as tomadas dentro das celas. Aliás, o sucesso da “Operação

Elisson” foi exatamente desligar a energia por dois ou três dias, até que se descarregassem os celulares

que os faccionados que estavam dentro do sistema prisional.

O temor da segurança pública era que essas lideranças tocassem o terror fora

dos presídios, como vimos no Rio Grande do Norte, em Fortaleza, com incêndio de ônibus, ataques às

viaturas policiais, esse era o temor do governador, que disse aqui que estava perdendo o sono. Mas foi

uma operação bem planejada. De modo que, não tivemos intercorrência no estado de Mato Grosso com

aquela operação que quebrou uma perna da facção criminosa que domina o estado do Mato Grosso, o

Comando Vermelho.

Volto a dizer, se não entrarmos nos presídios e retomarmos as rédeas,
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retomarmos o controle da situação, ficará cada vez mais difícil.

E temos que entrar com a educação, hoje, por exemplo, matriculados no ensino

fundamental são 2.740 reeducandos, mais de 3.700 reeducandos no universo de 11.460 presos, que é a

população carcerária de hoje, que é muito flutuante. Nós temos mais de 3.500 presos envolvidos em

alguma atividade educacional. Estamos, inclusive concorrendo a um prémio INOVARE, que é o de

mentoria acadêmica, onde reeducandos estão sendo preparados para ingressarem em cursos de mestrado

e doutorado nas universidades e faculdades.

Entretanto, o percentual de reeducandos que tem nível superior ainda no nosso

sistema prisional é baixíssimo. Hoje temos apenas 45 presos com 2º grau dentro do sistema prisional no

estado do Mato Grosso, o que corresponde a 0,03% da população, é pouco, mas queremos que no

próximo ano possamos atingir pelo menos 70% da população carcerária. Para isso, estamos

conversando com o governo do estado do Mato Grosso, para fazer uma parceria com a UNEMAT, que é

a Universidade do Estado de Mato Grosso. Vamos entrar fortemente com a educação no sistema

prisional, através do sistema EAD.

O Poder Judiciário está comprando 80 televisões para serem cedidas ao sistema

prisional para que no próximo ano, talvez ainda neste ano, possamos começar com as aulas de EAD.

Estamos também trabalhando fortemente na nossa profissionalização dos

reeducandos, que a imensa maioria deles a profissão é ser bandido, ou quando não, é ser servente de

pedreiro, que é a grande massa da nossa população carcerária. Raramente, encontra-se um eletricista,

um tratorista.

Vejam, que futuro pode ter esse homem sem profissão? Já sai estigmatizado,

muitas vezes com tornozeleira eletrônica, quem dará emprego a este homem? Einstein já dizia que é

mais fácil quebrar o átomo do que preconceitos. O nosso grande desafio é quebrar preconceitos na

nossa população. E para isso temos que usar de alguns mecanismos.

Conversamos e o estado de Mato Grosso no ano passado editou uma lei de

incentivo fiscal às empresas, aos empresários que quiserem contratar mão de obra de reeducandos, aos

egressos do sistema prisional. Então, o empresário que contratar um reeducando, por exemplo, se ele

paga mil reais de salário, receberá 500 reais de subsídio do estado de Mato Grosso. É um projeto piloto

que começamos com mil e quinhentos, mas vamos trabalhar para que no próximo ano possamos ter,

pelo menos, vagas para 3 mil reeducandos, neste projeto.

Aliás, também está sendo montado pela SEPLAG, um site onde colocaremos a
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disposição do empresariado mato-grossense os presos que podem prestar serviços às suas indústrias ou

seu comércio.

Há uma lei no estado de Mato Grosso e também em vários municípios do estado

de Mato Grosso, que obriga todos os contratantes com poder público reservar 5% das vagas para o

sistema prisional. Claro, sabemos que são incontáveis os contratos que o empresariado tem com o

estado de Mato Grosso, mas a verdade é que essa lei do estado de Mato Grosso e dos municípios nunca

foram colocadas em prática, por isso, ainda falta emprego aos nossos reeducandos. Mas já estamos

trabalhando junto com a Secretaria de Planejamento para que essas empresas cumpram essa lei estadual

e as leis municipais e contratem esses reeducandos. Tenho absoluta certeza que dentro de pouco tempo

não faltará emprego aos nossos reeducandos. Inclusive na próxima semana, na segunda-feira, teremos

uma audiência com o presidente da FIEMT, para tratarmos exatamente sobre o emprego aos nossos

reeducandos.

O PRONATEC, por exemplo, tem a disposição 43 cursos e vai atingir pelo

menos 750 reeducandos. Ontem nós estivemos conversando no SENAR, que tem capilaridade em todas

as regiões do estado de Mato Grosso, e tem a disposição mais de 300 cursos, que vai desde panificação,

agricultura familiar, eletricista, pintor e vamos disseminar esses cursos profissionalizantes a todo

sistema prisional no estado de Mato Grosso.

Então, digo o seguinte, não podemos e não vamos vencer a criminalidade se não

atacarmos o problema de frente, que é referente à questão da educação no sistema prisional, a

profissionalização dos nossos reeducandos e trabalho. Digo trabalho, porque está comprovado que o

preso que é acolhido aqui fora com trabalho, com respeito, não reincide, está provado.

Temos incontáveis unidades do estado de Mato Grosso que têm presos

trabalhando extramuros, e vejam os senhores, os empresários que os contratam, os administradores

públicos, temos muitas prefeituras com preso trabalhando nelas, são os melhores profissionais que eles

têm.

Então, é preciso quebrar esse preconceito e mostrar a nossa sociedade que

queremos um futuro melhor, por isso temos que investir no sistema prisional, no homem que está lá

cumprindo penas.

Com relação a essa pandemia que pegou a todos de surpresa, de fato, imagine os

senhores pelo que puderam verificar nos vídeos, os presos se amontoando para dormir uns aos outros,

imagine nosso temor de entrar o coronavírus dentro de um ambiente desse. Se os presos estão ali
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disputando ar, se o que os cientistas, infectologistas pedem é o distanciamento social para evitar o

contágio, isso não existe dentro do sistema prisional e os senhores viram. Então, quando começou a

pandemia, imaginamos o pior, e veio-me a mente aquela cena da Itália, onde caminhões do exército

estavam carregando corpos, este era o meu temor, o temor que levei ao governador do estado de Mato

Grosso, porque temíamos que os mortos do sistema prisional saíssem em caminhões do exército.

Por mão de Deus e por atuação do CONCEP e todos aqueles que se viram

envolvidos na contenção da pandemia, ela não se alastrou e não se fixou no sistema prisional.

Basta que o os senhores vejam, a população carcerária hoje é de 11.500 presos

aproximadamente, chegamos a ter quase 13.000 no pico da pandemia e tivemos seis mortes.

Certo dia fui até meu médico e relatei esta situação de seis mortes, ele me disse:

“Orlando, isso precisa ser estudando, como morreram apenas seis pessoas?”.

Vejam, morreram 19 agentes penais, morreram mais agentes penais do que

reeducandos. Olha se não é uma mão de Deus. É bem verdade que demos uma mãozinha para Deus. De

plano pegamos 750 mil que havia sido apreendido, o Flávio está rindo, mas nós pegamos 750 mil que

tinha sido apreendido no processo e imediatamente transferimos para a secretaria de educação para que

adquirisse materiais para enfrentamento da Covid dentro do sistema prisional.

Atendendo a resolução e as recomendações do Conselho Nacional de Justiça o

Tribunal de Justiça, ainda na presidência do Desembargador Carlos Alberto, reuniu os recursos

necessários em uma conta que nos auxiliou a enfrentar essa pandemia, porque sabemos que o governo é

muito moroso, costumo dizer que se deixar uma tartaruga com determinada pessoa dentro do executivo,

ela deixa fugir. As coisas não acontecem na velocidade que precisamos. Então, isso nos exigiu que

agíssemos rápido.

O governo teria que fazer licitação para adquirir equipamentos de proteção

individual, adquirir insumos básicos, álcool, por exemplo, não tínhamos álcool. Conversamos com as

usinas, montamos uma fábrica de álcool dentro da CTC que forneceu álcool 70% para todos os

presídios do estado de Mato Grosso. Fizemos água sanitária, sabão, fizemos, inclusive, um projeto

desenvolvido aqui pelo Flávio Ferreira, nos lavatórios em várias partes da cidade. Então, o Poder

Judiciário, o Ministério Público, advocacia trabalhou incansavelmente para que a pandemia não se

instalasse dentro do sistema prisional.

Uma das coisas que precisamos fazer, tivemos que fazer imediatamente foi a

proibição de visitas. Claro que teve uma gritaria geral e total, principalmente entre os advogados e
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familiares dos presos, que não podiam visitar os seus entes e seus clientes, mas sempre tenho dito que,

esta pandemia trouxe muito mal, mas também antecipou muito bem.

A verdade é que hoje estamos vivendo uma situação que só aconteceria daqui

20 anos, estamos forçando a implantar uma cultura que só aconteceria entre 15 e 20 anos, de plano, nos

vimos obrigados a fazer uma doação de mais de 300 computadores para as nossas unidades prisionais

para que os nossos reeducandos não ficassem sem contato, ainda que virtual, com seus familiares e com

seus advogados. E hoje, isso a pandemia nos impôs, todas as nossas unidades prisionais contam com o

sistema de videoaudiência.

Adquirimos as máscaras, que foram todas confeccionadas dentro do sistema

prisional, medicamentos, só teste de Covid-19 adquirimos mais de 20 mil testes, no valor de

aproximadamente 965 mil reais. Procedemos à climatização de muitas unidades prisionais, porque

muitas delas eram e ainda são antecâmaras do inferno, principalmente no estado de Mato Grosso onde

as temperaturas de uma maneira geral passam dos 40º, mas em muitas unidades prisionais passam dos

50º, são verdadeiros calabouços medievais. Estamos mudando essa realidade.

Para encerrar as minhas palavras, muitas pessoas ainda falarão, quero dizer que

este tempo de pandemia apressou, acelerou mudanças que apenas aconteceriam alguns anos depois.

Hoje a gritaria dos advogados já não é tanta com relação ao contato com o seu cliente através de

videoconferência, é bem verdade que precisamos ainda aprimorar esse sistema, ampliar o número de

baias, há muito ainda a ser feito, mas já avançamos muito nestes tempos de pandemia.

Estamos falando agora, por exemplo, Justiça 4.0, até isso acelerou com esta

pandemia. Dentro de mais algum tempo não teremos mais fóruns, aquela suntuosidade dos prédios que

sempre se construiu no Poder Judiciário, sabe-se lá a que custos, porque sempre digo o seguinte, quanto

maior o prédio maior o gasto. Hoje pagamos a limpeza por metro quadrado. O que faremos com esse

prédio daqui um tempo, Desembargador Zuquim? O trabalho todo será homeoffice, isso está

comprovado, a produtividade dos nossos servidores e juízes aumentou em pelo menos 30% nesses

tempos de pandemia.

Talvez possamos pensar, Doutora Josiane, que no futuro não tenhamos mais

prisões, tenhamos APACS, por que não? Uma prisão sem guardas, uma prisão responsável.

Hoje, por exemplo, temos até a boa prática da Juíza Helísia que falará mais

tarde do tele atendimento médico, um grande problema que há hoje no sistema prisional, a falta de

médicos, principalmente nesses rincões do estado de Mato Grosso, que nem as prefeituras conseguem
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arregimentar, faltam médicos em todo o estado de Mato Grosso, principalmente no seu interior. Hoje

temos um projeto piloto, onde o preso é atendido por vídeo, inclusive está concorrendo ao prêmio

INOVARE.

Então, as mudanças foram muitas, ainda temos a segunda onda, a terceira onda

e, certamente, ainda esse enfrentamento da pandemia exigirá muita criatividade. E o judiciário, neste

ponto, só tem a ganhar.

Muito obrigado pela paciência de todos.

EXMO. SR. DOUTOR EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

(JUIZ-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO)

Obrigado, Desembargador Orlando, por essa verdadeira aula de direitos

humanos.

No início da vossa apresentação lembrei-me quando Vossa Excelência saiu da

câmara cível e foi para a criminal, confesso que me senti órfão, pois como jurisdicionava na área cível,

não mais teria seus votos como norte e desejava seu retorno ao cível, mas hoje percebo o quão errado

eu estava, a saída de Vossa Excelência para a câmara criminal foi extremamente importante, pois o

senhor não se contenta com a frieza do papel, ou com as luzes da tela do computador.

Como julgador humano foi conhecer a realidade das nossas prisões e visitou

uma a uma, a partir daí, como coordenador do GMF começou uma luta em prol dos esquecidos, um

guerreiro implacável e peça chave no enfrentamento da pandemia.

Com certeza, com ajuda de Deus, salvou inúmeras vidas.

Muito obrigado, Desembargador Orlando. Peço ao nosso mestre de cerimônia

para anunciar nosso secretário adjunto, Doutor Jean Carlos Gonçalves.

II PALESTRA

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

Em tempo, registramos a presença da Desa. Clarice Claudino da Silva do
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da Doutora Christiane da Costa Marques Neves, Juíza

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça.

Antes de lermos o currículo do Doutor Jean Carlos Gonçalves, pedimos aos

participantes uma especial atenção ao  regramento desta audiência pública.

Por favor, mantenham celulares no silencioso e/ou no modo vibracal durante

o evento. Aos participantes que estão on-line pela plataforma, pedimos que mantenham – apenas –

os vídeos habilitados.

Lembramos que os áudios permanecerão bloqueados durante as exposições

dos palestrantes e a interação com a plateia virtual inscrita dar-se-á por meio do chat (bate-papo) da

plataforma;

Informamos que novos questionamentos poderão ser encaminhados também

pelo bate-papo e/ou pelo seguinte e-mail: pandemia.sistemaprisional@tjmt.jus.br;

Pela atenção, agradecemos!

O Doutor JEAN CARLOS GONÇALVES, Secretário Adjunto de

Administração Penitenciária de Mato Grosso, Graduado em Direito pela Universidade de Cuiabá, Pós

Graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Fundação Escola Superior do Ministério Público,

Aprovado do XV Exame da OAB.

Possui curso de Curso de Intervenção Rápida em Recintos Carcerários –

Diretoria de Operações Especiais (DPOE)/Brasília; Práticas Operacionais de Agentes Penitenciários;

Policial Penal desde 2004. Exerceu funções na Cadeia Pública de Dom Aquino; Diretor da

Penitenciária Central do Estado/PCE; Gerencia de Escolta do Sistema Penitenciário/GESPE;

Penitenciária Ana Maria do Couto May; Diretor do Centro de Custódia da Capital (Polinter);

Superintendente do Sistema Socioeducativo; Superintendente de Cadeias; Diretor do Centro de

Custódia da Capital, Assessor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário

GMF/TJMT e atualmente exercendo o Cargo de Secretário Adjunto de Administração Penitenciária;

Com a palavra o Doutor JEAN CARLOS GONÇALVES.

SENHOR DOUTOR JEAN CARLOS GONÇALVES (SECRETÁRIO

ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DE MATO GROSSO)
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Boa tarde a todos.

Peço licença às demais autoridades para que, em nome do Governador Mauro

Mendes cumprimente a todos nesse importante debate para a realidade que estamos vivendo no sistema

penitenciário do Estado do Mato Grosso.

Fiquei dois anos junto ao Desembargador Orlando Perri no GMF (Grupo de

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Estado de Mato Grosso), o

qual tive a oportunidade de mostrar a realidade do sistema penitenciário do Estado para o

Desembargador Orlando.

Das 46 unidades prisionais do Estado, o Desembargador Orlando se fez presente

em 37 delas, onde conheceu as duas realidades, visitou a melhor unidade prisional do Estado, com

trabalho de ressocialização, mas também conheceu as piores unidades prisionais. Garanto para os

Senhores que ele entrou em cada cubículo dessas unidades prisionais que visitou.

Efetuarei um breve relato da realidade do sistema penitenciário hoje.

O Estado do Mato Grosso é dividido em 15 regiões integradas de segurança

pública, nas quais dentro dessas regiões, pré-determinadas pela Secretaria de Segurança Pública,

possuímos 46 unidades prisionais em todo território mato-grossense. Dessas 46 unidades, seis unidades

são femininas, temos seis penitenciárias, três CDP’s e 31 cadeias públicas.

A capacidade das nossas unidades prisionais no estado é de 874 vagas, temos

uma população carcerária de cerca de 11.500 educandos, sendo 409 mulheres e 11.054 homens.

Diante da pandemia no ano de 2020, a Secretaria de Segurança Pública com a

Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, traçaram um plano de contingenciamento para

tentar evitar a proliferação da doença nas unidades prisionais do Estado.

Naquele ano, ainda não estava à frente da secretaria, mas as medidas que foram

tomadas à época, foram exitosas, até pelos números que temos para apresentar para os Senhores hoje.

De certa maneira as ações tomadas pelo Estado do Mato Grosso frente à

pandemia apresentaram resultados bastante satisfatórios no combate á proliferação do Covid no âmbito

do sistema penitenciário do Estado.

Esse boletim epidemiológico é da data de 30 de junho, no sistema penitenciário

tivemos 857 de 2.532 policiais penais, 857 foram infectados, hoje temos 41 policiais penais ativos para

Covid e tivemos 19 mortes de profissionais do sistema penitenciário, desde o início da pandemia, isso

da número de 0.7% de letalidade entre os profissionais de segurança pública no âmbito de sistema
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penitenciário.

Já o nível de infecção entre os profissionais do sistema penitenciário, chegamos

a 34,5% de contaminação dos servidores do sistema penitenciário do Estado do Mato Grosso, um

número um pouco acima da média nacional. Entre os reeducandos, no total de 11.500 educando,

tivemos 2.992 infectados, hoje temos 31 reeducandos ativos para o coronavírus no estado do Mato

Grosso. Tivemos também 6 mortes e o nível de letalidade do Covid entre os reeducandos no Estado do

Mato Grosso é de 0,04% e entre os policiais penais chegamos a 0.7%. O porquê disso, só a ciência para

poder explicar.

Já com relação ao número de infectados nas unidades prisionais alcançamos um

índice de 24% da população prisional infectada nas unidades. De 11.500 educandos, 24% dessa

população foi infectada pelo Coronavírus.

Diante disso, várias ações vêm sendo tomadas, e continuam em andamento à

frente do sistema penitenciário do Mato Grosso.

No mês de novembro do ano passado o Governador Mauro Mendes

disponibilizou 6 milhões de reais, pactuamos um convênio junto ao conselho da comunidade para

conseguirmos aplicar esses recursos na melhoria das unidades prisionais, fazendo reformas, ampliações,

salas de saúde, salas de aulas, melhorando o ambiente prisional e com isso dando impacto positivo

nesse baixo nível de infecção nas unidades prisionais do estado.

Estamos com 60 obras nas 46 unidades prisionais do estado, o governo também

está investindo de caixa própria o dinheiro do estado, em torno de 130 milhões na melhoria do sistema

penitenciário do Mato Grosso. Investiremos nesse ano na construção de uma nova unidade prisional no

município de Barra do Garças, que está uma situação precária, a cadeia pública é no centro da cidade,

estamos finalizando o processo de licitação dessa unidade prisional em Barra do Garças, que custará 37

milhões de reais para mais 480 vagas. Vamos cumprir o planejamento imposto pelo Secretário

Alexandre Bustamante com o Governador Mauro Mendes, em dezembro de 2021 chegaremos com

mais 2.536 novas vagas, isso impactará diretamente na condição estarmos resgatando essas pessoas do

crime organizado, teremos poder de separar a população carcerária dos faccionados.

No ano passado, o governador do estado, esteve no mínimo, cinco vezes, in loco

e se conscientizou da necessidade e analisou o tamanho do problema, vestiu a camisa e posso dizer para

os Senhores que, em 21 anos de serviço ao sistema penitenciário, desta vez, estou vendo a luz no fim do

túnel. Temos a expectativa de chegar em 2021, final de 2022, no término do governo Mauro Mendes,
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com a criação de 4 mil novas vagas.

O planejamento está feito e está sendo executado, o dinheiro está

disponibilizado pelo governo do estado. Trabalharemos para isso. E impactará diretamente também

nesse baixo nível de infecção das unidades prisionais do estado e já mudar essa realidade daquele vídeo

que o desembargador mostrou no início da apresentação. Aquele vídeo, daquela cela lotada, era uma

das celas do raio 4 da penitenciária central do estado. Com a construção do novo raio com capacidade

para 432 vagas, já amenizou a superpopulação carcerária.

Esse é o boletim das unidades prisionais em que foram disponibilizadas vacinas

para os recuperandos. O número está desatualizado, já chegamos a um total de 2.903 reeducandos

vacinados contra coronavírus.

Na segunda-feira eu e minha equipe teremos uma reunião de saúde na Prefeitura

Municipal de Cuiabá, para lançarmos e traçar um planejamento estratégico para vacinação de toda a

população carcerária da capital. Com isso atenderemos, cerca de, 3.800 reeducandos.

As doses de vacina já chegaram do governo federal, já foram disponibilizadas

para a prefeitura municipal e a partir de segunda-feira traçaremos a estratégia para vacinação em massa

de todos os encarcerados aqui na capital do estado.

Este é o Monitor da Violência Brasil, hoje tem cerca de 640 mil presos, destes

200 vieram a óbito, 237 servidores morreram, 57 mil presos contaminados e 20.300 servidores

penitenciários foram contaminados no período de pandemia.

Em Mato Grosso, como disse anteriormente, nossa taxa de infecção dos

encarcerados gira entorno de 24%, quanto aos servidores penitenciários, policiais penais a taxa de

infecção chega a 34%, ou seja, dez por cento a mais.

A grande pergunta: E quando retornar as visitas nas unidades prisionais do

estado? Essa é a incógnita que todos querem saber. Estamos preocupados, em como fazer esse retorno

das visitas sem colocar em risco o trabalho de prevenção que vem sendo realizado há um ano e meio.

Um trabalho exitoso, que impediu muito o número de mortes no sistema penitenciário e temos que ter

muita cautela com esse retorno, tem que ter um planejamento baseado em dados científicos para

podermos planejar o retorno dessas visitas presenciais no interior das unidades prisionais.

Debati com minha equipe técnica de saúde e esses foram alguns pontos

levantados, não está fechado, mas precisamos seguir um norte para podermos decidir, de como será,

quando será e os critérios.
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O primeiro passo é fazer um levantamento das unidades com imunização

completa de servidores e reeducandos, não sei o termo técnico, porque não sou técnico da área da

saúde, mas quando digo imunização completa são as pessoas que obtiveram acesso a primeira e

segunda dose e após a segunda dose um período de isolamento de 15 dias, o que se recomenda. Outra

situação que consideraremos, só será autorizada a visita presencial no interior das unidades prisionais

ao visitante que também tiver tomado as duas doses da vacina.

Restringiremos, nesse início de retorno dessas visitas, a um visitante por

reeducando.

Temos várias realidades em um mesmo sistema penitenciário. Temos pequenas

cadeias públicas, temos penitenciárias gigantes, temos CDP’s afastados dos centros urbanos, tudo isso

influência. Teremos que analisar caso a caso esse período de entrada e permanência nas unidades

prisionais.

Estamos com um pré-planejamento de autorizar as entradas nas unidades

prisionais do estado do horário de 08h30m da manhã até às 10 horas, com saída e término da visita às

11 horas. Temos um levantamento das unidades em que a vacinação está bem avançada, temos 1/3 da

população carcerária visitada, então esse serão alguns quesitos que consideraremos para retorno dessa

visita presencial no interior da unidade prisional.

Por que saída às 11 horas? Porque restringiremos a entrada de material nesse

primeiro momento com o visitante e hoje se leva um tempo maior para fazer a revista desses produtos e

do visitante.

Por conta desse curto espaço de tempo de visitação, pretendemos autorizar a

entrada de materiais em um dia diferente do dia de visitação, para não misturar, para podermos ter

tempo hábil de colocar o familiar dentro da unidade prisional para visitar o seu ente que lá está

segregado.

Minha fala dará pouco mais de 20 minutos, falar depois do Desembargador

Orlando Perri é muito difícil, mas essa é a realidade do nosso sistema penitenciário de hoje.

Quero mais uma vez agradecer ao convite, Doutor Emerson Luis Pereira

Cajango, pela oportunidade de estar mostrando um pouco da realidade do sistema penitenciário do

estado do Mato Grosso.

Agradeço ao governador do estado pela oportunidade e falar, governador

estamos no caminho certo, essa visão diferenciada do Senhor pelo sistema penitenciário fará toda
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diferença no sistema de segurança do estado de Mato Grosso, porque a partir do momento que consegue

ter o controle das unidades prisionais, oferecer educação, trabalho para esses reeducandos, os índices de

criminalidade no estado cairão mais ainda.

Obrigado a todos, uma boa tarde.

EXMO. SR. DOUTOR EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

(JUIZ-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO)

Obrigado, Jean. Sua fala era uma das mais esperadas nessa tarde, já respondeu

uma pergunta que estava no nosso chat no Youtube, pelo canal oficial do Tribunal de Justiça.

Parabéns pelo trabalho desempenhado e muito obrigado por essa notícia

alvissareira, como diria o nosso estimado Desembargador da Câmara Criminal Luiz Ferreira da Silva,

que está com certeza nos assistindo, acerca da liberação das visitas e da vacinação em massa.

Nossa querida Ana Cláudia da Pastoral Carcerária está assistindo também, está

acompanhando, com certeza gostou dessas duas notícias que trará conforto nos corações dos nossos

reeducandos, bem como de seus familiares.

Muito obrigado, Jean.

Peço ao nosso mestre de cerimônia para que anuncie nosso próximo expositor

Doutor José Carlos Evangelista Miranda Santos.

III PALESTRA

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

O Doutor JOSÉ CARLOS EVANGELISTA MIRANDA SANTOS,

Coordenador do Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública Estadual.

Graduado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino de Presidente Prudente

em São Paulo, e Filosofia (Bacharelado e Licenciatura) pela UFMT, Especialista em Direito Penal e

Processual Penal pela Escola Paulista de Direito.

Defensor Público do Estado de Mato Grosso desde 2002 e atualmente defensor
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atuante junto à Penitenciária Central do Estado - PCE e Coordenador do Núcleo de Execução Penal da

capital.

Com a palavra Doutor José Carlos Evangelista Miranda Santos, da DP-MT.

SENHOR DOUTOR JOSÉ CARLOS EVANGELISTA MIRANDA

SANTOS (COORDENADOR DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL DA DEFENSORIA

PÚBLICA ESTADUAL)

Boa tarde a todos e todas.

A minha saudação será breve, mas não posso deixar de mencionar aqui minha

saudação especial ao Ministro Gilmar Mendes, porque quando ouço esse nome lembro-me de coragem,

e coragem é aquilo que precisa ter todos os magistrados e operadores do direito, lembrando também o

juiz da Suprema Corte, conhecer o direito, ser honesto e habilidoso, mas, mais do que isso, ter coragem.

É o que precisamos ter, a nível nacional então, de autoridades nacionais como o Ministro Gilmar

Mendes e aqui em Mato Grosso, perdoem-me, minha voz sumiu um pouco ontem, isso é

inconstitucional.

Quero parabenizar aqui primeiramente a iniciativa do Corregedor do nosso

estado, Doutor José Zuquim Nogueira e também saudar a nossa Presidente do Tribunal de Justiça Maria

Helena Gargaglione Póvoas.

Vejo aqui vários juízes com quem atuei, não citarei todos, mas efetuarei uma

deferência também aqui a Doutora Josélia, promotora com quem atuo atualmente na Vara de Execuções

Penais.

Vou direto ao tema, esse nosso primeiro Eixo, falando após o Desembargador

Orlando de Almeida Perri, e já o citando, eu trabalhei com a irmã dele, Doutora Mônica Perri por muito

tempo no Tribunal do Júri, ali já podia constatar ser de família esse empenho nos trabalhos, essa

dedicação Ao Poder Judiciário.

Trarei um cunho mais filosófico e citarei dois fatos, e quando começamos a citar

fatos da vida é porque os anos já vão se passando, mas eles são interessantes, e esse nosso eixo é sobre

o sistema prisional antes e durante a pandemia.
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Lembro-me de dois fatos, assim como disse o Desembargador Orlando de

Almeida Perri, quando entrei na defensoria era da área cível, especialmente tributária e comercial de

São Paulo, mas assumi aqui, teve dois casos trarei para vocês, o primeiro logo quando assumi.

Fui seminarista, estudei para padre e tinha muito essa formação católica e tive

que atuar em um caso em que uma moça havia sido estuprada e veio na defensoria, ficávamos em

Cuiabá no primeiro momento e ela queria efetuar o aborto. Chequei toda a situação, conversando com o

delegado, enfim,  acabou concretizando o aborto, ou seja, essa pessoa não foi gerada.

Por outro lado, nós fazendo audiência com a Doutra Celma Arruda e, nessa

altura veio um caso de um rapaz também, em resumo, ele chamava John Laurie. Depois acabou caindo

para mim onde trabalhava perguntei, John Laurie por quê? Seu pai gostava do John Laurie? Ele

respondeu que não, era que meu avô que gostava. Certo dia a mãe dele veio em meu gabinete,

conversamos e esse rapaz era filho do avô, ou seja, a moça foi engravidada pelo próprio pai.

Quero com isso trazer a vocês que trabalhamos com o pior que existe do ser

humano, isso faz parte, trabalhamos com pessoas que, por várias razões, acabaram caindo no mundo do

crime, mas que em momento algum perderam a sua dignidade, aquilo que existe, como bem disse o

Desembargador Orlando de Almeida Perri, na questão dos direitos humanos.

Essa nossa atuação no sistema prisional, por esse período todo, mostra que o

estado precisa ter uma visão diferente em relação a essa situação.

De certa forma, vivemos em um país com má distribuição de renda e que muitos

fatores, a própria sociedade é responsável pela criminalidade que ali existe. 

Nesse sentido, fazendo um paralelo do que aconteceu antes da pandemia,

observamos, como bem disse o Desembargador Orlando, que a “operação Elisson Douglas”, que teve

início em agosto de 2019 e tomou conta de uma situação da PCE e a Defensoria Pública esteve a todo

momento com a OAB, com o Grupo de Monitoração do Sistema Carcerário, ainda bem que nesse

momento o GMF realmente estava sobre a presidência do Desembargador Orlando de Almeida Perri, e

de fato, parece-me que foi oportuno, porque, principalmente em relação à Penitenciária Central. Ainda

que nós, como defensores públicos e mesmo a advocacia, a OAB tivéssemos algumas ressalvas, o certo,

de qualquer forma, essa ação acabou preparando para que enfrentássemos a questão da pandemia, que é

esse novo mundo gerado. Por isso, citei aqui o exemplo daqueles dois abortos, um primeiro a criança

não gerou, mas agora se gerou um novo mundo, esse novo nasceu e temos que trabalhar com ele.
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No caso da penitenciária central, como foi bem dito, as celas são assim, as

pessoas dormiam realmente umas em cima das outras. Obviamente que, com a questão da pandemia,

aqui darei os créditos ao meu amigo da defensoria pública, o Grupo de Atuação Estratégica no Sistema

Prisional, quem cumpriu lockdown foram os presos, foi o melhor exemplo de lockdown que existiu

porque realmente desde março foram cessadas todas as visitas físicas, depois se iniciou um trabalho das

visitas virtuais.

Nesse sentido está de parabéns o sistema, o empenho do governador, e contra

fatos não há argumentos, tivemos, na verdade, na PC apenas uma morte, ainda com um certo problema

que essa morte foi de alguém que estava fora do sistema e depois ficou um tempo lá e saiu.

Obviamente que tem uma questão de higienização, esse fato todo.

Isso só para pontuar, então realmente antes da pandemia, parece-me que, como

se tivesse avisado, teve uma preparação nesse aspecto. Então, enfrentamos no sistema prisional com

alguma, vamos dizer capacidade, que eles não fossem infectados.

Surgiram problemas, em que a defensoria pactua, que teremos que enfrentar e

enfrentamos durante a pandemia, que foram as questões das visitas virtuais, as audiências. E outra

situação que precisamos enfrentar, é a questão que muitas vezes o defensor público ou mesmo um

advogado, precisa converse reservadamente com o preso, criou-se o hábito de ir ao presídio, uma coisa

são os presos condenados outra coisa são os presos provisórios, eles precisam.

E nesse novo mundo gerado agora, como disse o doutor, precisamos trabalhar

juntos para termos uma maior qualidade nesse atendimento, é isso o que a Corregedoria está fazendo,

um debate, uma audiência pública interdisciplinar para encontrarmos soluções, porque esse é o grande

objetivo, tanto da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, do Ministério Público, trazer isso. Como

disse o Desembargador Orlando de Almeida Perri, o que percebemos, do jeito que está hoje, precisamos

aproveitar esse momento em que nos trouxe para vários questionamentos, perguntas sobre nosso existir,

em que me pergunto: Qual minha missão? O que faço? Para que eu sirvo? O meu trabalho tem qual

finalidade no mundo? Qual o meu legado para o mundo? Nós como instituições precisamos pensar

nessas questões.

Nós precisamos agora ter muito claro que, do jeito que está não da para

continuar, por exemplo, o Desembargador Orlando de Almeida Perri disse, sabe caminhão boiadeiro, é

assim que eles ficam no presídio e estivemos lá, com Doutor Flávio que estou vendo aqui, Doutora
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Josane, naquele dia que o pessoal do grupo de intervenção estava lá, que iniciou a operação “Elisson

Douglas”, eles ficam amontoados.

O que me chama muita atenção e tive uma atuação bem forte nessa audiência de

custódia, é pegar um preso provisório, que não é reincidente, é seu primeiro crime e jogar ali dentro.

Fico preocupado, desculpe-me a clareza, embora quando se fala na criação de 4 mil vagas, fico

preocupado de que isso crie uma sensação no juiz, que não há um pressionamento, é só uma questão,

para que não crie essa situação.

Porque mesmo com a criação dessas 4 mil vagas não da condição de

cumprimento da pena para um estado que já está, aqui trago a certidão emitida pelo próprio

Desembargador Orlando de Almeida Perri, uma cela de 8 tinha 62. Assim, ainda que crie 4 mil vagas

não é possível atender a essas questões, a pessoa sai de lá pior do que entrou, porque, na verdade, como

está é uma jaula, pior do que uma jaula, porque quando prendo uma onça-pintada ou qualquer outro

animal os cuidados são maiores.

Uma questão normal, a própria sociedade tem um preconceito enorme com

relação a isso, com relação à questão porque não entendem, é o senso comum, cabe a nós do sistema

enquanto sistema, Defensoria Pública, Ministério Público, Advocacia, OAB, judiciário, nós temos que

entender isso e temos que ter a coragem e não ser contaminados por essa coisa do senso comum.

Nesse aspecto, quero quase trazer aqui, que estão criando 4 mil vagas, o grande

desafio que sempre coloco, e que coloco aqui para o grande sistema, a precisamos ter coragem e honrar,

por que não criarmos um local só para presos provisórios não reincidentes? Presos provisórios, porque

muitas vezes você pega um rapaz de 18, 19 anos em seu primeiro crime e joga dentro de um sistema

desse, em que não há uma divisão adequada para essa situação.

Quero trazer aqui para todos mais esses desafios, uma sugestão fica aqui da

Defensoria Pública, nesse ato também represento o Doutor Clodoaldo Aparecido Queiroz, defensor

público geral, a defensoria tem cada vez mais se empenhado, tenho uma administração empenhada em

colaborar com todo o sistema de justiça nesse aspecto.

Hoje mesmo é um dia de sonho na Defensoria Pública, porque criamos hoje,

somente hoje, o Tribunal do Júri na capital que ainda não tínhamos, mas com o objetivo de, e as pessoas

precisam entender, fazemos essa comunicação, que o nosso trabalho, nesse aspecto é de suma

importância porque fazemos o contrapeso de uma situação.
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Já para finalizar quero aqui dizer para vocês o seguinte, lembro-me de uma

época em que atuei, não citarei os nomes, e precisamos entender bem isso, era um juiz, depois uma

promotora e eu como defensor público. Tínhamos clareza das nossas funções, não deixávamos em

nenhum momento que as coisas extrapolassem o nível funcional, tínhamos um excelente trabalho, todos

entendiam qual era a nossa função. O que vejo, é que aqui nas instituições falta é um pouco disso.

Penso que esse período pós-pandemia precisamos entender, principalmente no

sistema prisional, aqui já uma deferência, já ouvi falar muito da doutora Helícia, um excelente trabalho,

essa criatividade, essa vontade de fazer algo novo. Essa é a grande questão, é você ter as instituições, o

trabalho interdisciplinar, como bem disse a Doutora Sandra Krieger – Conselheira, porque é isso,

muitas vezes instituições ficam cada uma no seu local, sem ter essa comunicação como se fosse o

trabalho em rede.

O sistema prisional nosso é muito complicado, eu aqui atuo no dia-a-dia, essa

semana mesmo só para você citar um exemplo claro teve lá na PCE, posso citar para vocês, teve uma

situação em que o rapaz levou dois tiros de bala de borracha, mas uma situação que a defensoria

precisa, porque falamos de frente com os familiares, esse trabalho é muito complicado. Então tem a

questão médica, tem toda essa situação que precisamos fazer esse atendimento e muitas vezes são

incompreendidas, não pelas instituições, mas muitas vezes algumas pessoas, principalmente imprensa,

mas não precisamos estar preocupados com isso, nós temos que fazer o nosso trabalho.

Quero dizer com isso que, doravante, o que precisamos é ter em instituições

ações nesse sentido, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, OAB para podermos

encontrar soluções. Lanço esse desafio, quero deixar a minha fala final, não adianta imaginarmos que o

sistema, muito embora conseguirmos avanços na questão da Covid, que não tivemos infecções, tanto

que os agentes tiveram um número maior porque eles estavam mais aqui fora.

Defendo mais, Tribunal de Justiça do Mato Grosso, nós todos, aqui ainda é um

estado não populoso somos sustentáveis, inclusive sustentáveis sobre aspecto prisional, agora acabei de

olhar onze mil oitocentos e poucos presos no estado, é possível, um estado com dimensões continentais

como o nosso, que possamos abrir espaço para o programa e agora a doutora Joseane colocará logo

mais, no Ministério Público e desmistifique essa questão da questão do sistema prisional, porque hoje

querendo ou não, aqueles que foram na TCE e veem como funciona, muito embora hoje tenha o raio

seis, mas a situação continua do mesmo jeito, não tem dignidade, a as pessoas que estão aqui fora

cobram isso e não entendem.
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Deixo um final, faço uma saudação dessa questão de que nós precisamos estar

juntos, enquanto instituições, eu quero fazer aqui uma saudação especial a duas pessoas, para dizer que

a pandemia veio trazer isso a nós, que não somos nada sozinhos, as instituições não são nada sozinhas,

nós passamos e as instituições ficam.

Eu, nesse aspecto aqui eu trago aqui uma homenagem final a duas pessoas que

colaboraram tanto para que essa audiência virtual acontecer aqui no Tribunal de Justiça, que é o Diego e

a Vanessa, que estão aqui, vejam bem, eles fizeram isso acontecer. E qual a importância deles, mais do

que dos outros? Cada um contribui de alguma forma, nesse sentido é que todas as instituições precisam

ter essa compreensão, de que o trabalho é contínuo e interdisciplinar, é comunicação, não cada

instituição fazendo uma parte e tentar ser a melhor nisso.

Portanto, fica aqui o meu final, me desculpem pela voz, que realmente ficou

difícil ontem, começou a piorar ontem, mas fica o meu lançamento final de um desafio disso.

Por que não pensarmos ou apenas discutirmos e agora com essas quatro mil

vagas, uma unidade exclusivamente para presos provisórios não reincidentes, aqueles que cometem o

seu primeiro crime após os 18 anos? E não entrarei nem na ceara se ele tinha ou não alguma passagem

enquanto adolescente, mas penso que precisamos dar os primeiros passos significativos.

Fica também essa minha mensagem final, que no meu entender, e é assim o

nosso ponto como defensores públicos entendermos que não é só a questão do número de vagas, mas

que isso não gere a sensação do aprisionamento.

Nesse sentido desejo uma boa Audiência Pública a todos.

Muito obrigado.

EXMO. SR. DOUTOR EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

(JUIZ-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO)

Obrigado, Doutor José Carlos.

Conheci o doutor José Carlos nos webinários do programa “Fazendo Justiça” do

CNJ, acerca dos autos de estudo de audiência de custódia. A lucidez de seus posicionamentos, como

bem expostos aqui, foi o que motivou essa Corregedoria Geral da Justiça a convidá-lo para essa

audiência pública. Queríamos ouvi-lo, trazer a visão de quem trabalha do lado de dentro da PCE,
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intramuros, daquele que luta dia após dia, incansavelmente pelo simples cumprimento do que determina

a Constituição Federal, como ele bem disse, nós não somos nada sozinhos.

Doutor José, obrigado pela participação, neste ato também aqui quero agradecer

a presença do amigo Doutor André Rossignolo, defensor público que compõe O GAEDIC, a valorosa

Defensoria Pública está muito bem representada por vossas excelências. Muito obrigado.

Dando continuidade aos nossos trabalhos, o Jean já respondeu grande parte dos

questionamentos, mas temos uma pergunta do Senhor Erick Alexandre, que fala o seguinte: “O

desembargador, Dr. Orlando Almeida, disse no seu discurso, que temos que entrar com a educação.

Acho importante essa fala, mas como é possível com o fechamento da Escola Nova Chance que atendia

diretamente mais de 5.000 alunos? O Sr governador teria alguma resposta para nós? tenho muito essa

dúvida e gostaria muito que essa pergunta fosse respondida.

Jean está na sala ainda?

SENHOR DOUTOR JEAN CARLOS GONÇALVES (SECRETÁRIO

ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DE MATO GROSSO)

Em relação à educação dentro do sistema penitenciário hoje, nós temos 915

reeducandos matriculados no PRONATEC, 2.720 reeducandos matriculados no ensino básico, temos

mais 2.748 reeducandos matriculados no ENSEJA e 40 reeducandos cursando curso superior dentro

do ambiente prisional hoje. Então, há quase 6 mil reeducandos envolvidos em alguma atividade

educacional.

Em relação à Escola Nova Chance, houve uma mudança dentro da SEDUC,

que extinguiu a Escola Nova Chance e passou a coordenação dos professores que dela faziam parte,

para a escola do município em que está inserida a cadeia pública.

Estamos construindo uma nova proposta, estamos em conversação com a

Fundação Nova Chance. A Fabiana que a coordenadora do Núcleo de Ensino Penitenciário está

participando ativamente dessa agenda, e faremos uma proposta de modificação desse novo modelo

que foi adotado.

Estamos atentos a essa situação, está sendo construída essa agenda, a Fabiana

já está com um estudo pronto para que possamos sentar com a equipe técnica de educação do estado e

mostrar através de números e dados à viabilidade da permanência da Escola Nova Chance.
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EXMO. SR. DOUTOR EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO (JUIZ

AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO)

Desembargador Orlando, alguma consideração?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (SUPERVISOR

DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO)

Eu já solicitei uma audiência com o governador do estado e uma das nossas

pautas é exatamente nós tratarmos essa questão da Escola Nova Chance.

Então na próxima semana, com absoluta certeza teremos audiência e vamos

tratar desse tema para resolvê-lo.

EXMO. SR. DOUTOR EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO (JUIZ

AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO)

Obrigada, Excelência,

Espero que a pergunta do nosso convidado Erick tenha sido respondida de

forma satisfatória. Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade do Secretário Jean Carlos, do

Desembargador Orlando Perri, do Defensor José Carlos e dou por encerrado este primeiro eixo.

Para compensar o nosso tempo, darei início ao Eixo 2: Prognóstico

epidemiológico e desafios a serem enfrentados pelo sistema prisional.

A primeira fala será do Desembargador Marcos Machado, por favor, o mestre

de cerimônia faça o anúncio.

EIXO II - PROGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO E DESAFIOS A

SEREM ENFRENTADOS PELO SISTEMA PRISIONAL
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IV PALESTRA

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

Em tempo apenas reforçamos o regramento desta audiência pública. Os

celulares devem ser mantidos no modo silencioso ou no modo vibracal durante o evento e os

participantes que estão online pela plataforma, pedimos que mantenham apenas os vídeos habilitados.

Lembramos que os áudios permanecerão bloqueados durante as exposições

dos palestrantes e a interação com a plateia virtual inscrita se dará por meio do chat, o bate-papo, da

plataforma.

Informamos que novos questionamentos poderão ser encaminhados também

pelo bate-papo e/ou pelo seguinte e-mail pandemia.sistemaprisional@tjmt.jus.br.

Na quarta palestra sobre o “Prognóstico Epidemiológico e Desafios a Serem

Enfrentados Pelo Sistema Prisional” temos o Desembargador Marcos Machado, Diretor Geral da

Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso – ESMAGIS-MT, Desembargador do

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT, foi advogado, secretário de estado, promotor

de justiça, Membro da Primeira Câmara Criminal e do Órgão Especial do TJMT, integrante da

Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas do TJMT.

Para tratar do tema: “Encarceramento Decorrente do Tráfico Ilícito de

Drogas - Realidade e Alternativa”

Com a palavra o Exmo. Sr. Des. MARCOS MACHADO, Diretor da

ESMAGIS-MT.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (DIRETOR-GERAL DA

ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DE MATO GROSSO)

Quero desejar uma excelente tarde a todos os organizadores, apoiadores e

participantes dessa importante audiência pública de reflexão social sobre tudo. Meu agradecimento pelo
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convite ao colega Desembargador José Zuquim Nogueira, meus parabéns ao Juiz Emerson Canjago pela

sua dedicação, seu comprometimento.

Quando convidado para participar e oportunizado à discussão, desde logo

identifiquei que poderia contribuir em um tema, que é uma bandeira de vida, que adotei pela minha

passagem na secretaria da saúde em 2004, depois quando retornei ao Ministério Público em 2007, é

“drogas ilícitas”, propriamente a questão sobre drogas.

Diante da Covid-19, do quadro epidêmico e a discussão do que se pode elaborar

diante dessa situação, a qual não depende da movimentação física e nem da vontade, é que o sistema

judiciário e o sistema prisional unidos precisam entender, é que destaquei entre as prisões decorrentes

do tráfico de drogas a realidade e as alternativas, obviamente falando aqui das prisões cautelares e do

regime fechado. Gostaria de dará esse destaque, porque ainda se identifica a legislação sobre drogas

como uma lei, mas estamos diante de um sistema, um sistema nacional de políticas públicas sobre

drogas, do qual o judiciário é um dos atores.

Apresentarei algumas reflexões, naturalmente peço que me permitam breves

leituras, para eu possa identificar algumas alternativas relacionadas ao tráfico de drogas. Peço ajuda

para apresentação, já na segunda folha, onde indico algumas reflexões teóricas, que me parecem

importantes.

Selecionei, permitam-me depois também compartilhar com todos aqueles que

estão preocupados com o sistema, pelo menos três estudos, os quais me pareceram pertinentes a essa

preocupação da Corregedoria Geral da Justiça. 

Primeiro: “Encarceramento humano: Uma revisão histórica”, um trabalho da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde três pesquisadores buscam na história a razão, as

perspectivas e as críticas relacionadas ao encarceramento.

Segundo: “Política de guerra às drogas e o encarceramento no Brasil:

trabalhadores do tráfico.”, um estudo também que envolve uma pesquisa científica da pesquisadora

Mayara Maria Alonge dos Santos, ela aborda a escravidão imposta pelo tráfico e eu já identifiquei na

leitura da instrução escolar, do Desembargador Orlando de Almeida Perri fez, como esse estudo é

envolvente porque mostra uma realidade não só brasileira, mas da América latina.

Terceiro: “Uso de Drogas pela População Carcerária”, o advogado que foi,

inclusive, durante dois mandados, presidente do conselho penitenciário de São Paulo, presidente da

OAB de São Paulo Umberto Luiz Borges D’Urso.
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Quarto: “Antimodelo brasileiro - Proibicionismo, encarceramento e

seletividade penal frente ao tráfico de drogas um trabalho”, um trabalho interessantíssimo, inclusive

foi publicado na Espanha, da Professora Luciana Boiteux da Universidade Federal do Rio de Janeiro,

que é uma pesquisadora da universidade federal do Rio de Janeiro, que também trata sobre o

superencarceramento, sobre o consumo de drogas no interior das unidades prisionais e sobre a violência

decorrente do tráfico de drogas no Brasil.

Gostaria de assentar algumas premissas, obviamente não são minhas, mas dados

e números que envolvem essa pesquisa que estou aqui a propor algumas conclusões, pelo menos alguns

encaminhamentos de entendimento por parte dos juízes que atuam nas audiências de custódia e

propriamente jurisdição criminal.

Os números são do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, em um

levantamento nacional de informações penitenciárias do INFOPEN e da Agência Brasil, antiga

Empresa Brasileira de Comunicação EBC.

Tráfico de drogas é responsável pela maioria das prisões cautelares ou do

regime inicial fechado, notadamente de mulheres em todas as unidades da federação.

Tráfico de drogas responde pela maioria das autuações em flagrante, portanto

das audiências públicas e das ações penais. Inclusive, fiz em alguns momentos na atuação criminal do

tribunal algumas estatísticas com base em sessões, em vários momentos, várias pautas, eu pude

identificar que, somente recurso relacionado ao tráfico, e aqui envolve na generalidade da atuação do

Segundo Grau os habeas corpus. Pautas em que tínhamos 50, 60, chegamos a ter 70% dos julgamentos

envolvendo tráfico de drogas.

Pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisa de Políticas Públicas e Álcool

(INPAD), da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). O Brasil mantém as principais rotas do

tráfico de cocaína da América Latina, não obstante, Colômbia, Bolívia e Peru os maiores produtores,

mas aqui se passa a droga que vai, sobretudo, para a Europa.

O Brasil é o maior mercado mundial de crack, o segundo maior, porque o

primeiro é os Estados Unidos, mas essa pesquisa ela é voltada para América Latina, por isso no

contexto da América Latina.

O Brasil é o segundo maior mercado do mundo mundial de cocaína.

Aqui não é por acaso, que temos essa realidade, todos sabemos e aqui vale

apena apenas algumas lembranças, relacionadas ao tráfico, lucro fácil, risco quase sempre é calculado
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sendo calculado em ganho, não há esforço físico ou aptidão intelectual, não há especialidade ou

expertise, há contratações por tarefas específicas, eventuais, há um recrutamento circunstancial, que

envolve adolescentes, idosos, famílias inteiras, mulheres grávidas, mães e crianças de menos de 12

anos.

O tráfico também não dá para se definir em uma única conduta, nós sabemos,

são 18 núcleos e aqui destaco os principais, vender, expor a venda, oferecer, ter em depósito,

transportar, trazer consigo, guardar, entregar, a consumo e fornecer, ainda que gratuitamente.

Aqui as alternativas judiciais que proponho, alternativas que podem nascer no

judiciário obviamente, provocado, postulações da defensoria, da advocacia, do próprio Ministério

Público, e aqui envolvo no tráfico privilegiado, cautelares diversas da prisão, valorização e efetividade

da audiência de custódia.

Se for esse o propósito de encarceramento, dentro do necessário, da contenção

de violência e aqui recordamos a importância desse dispositivo, sendo uma escolha do legislador, art.

33, §4º:

§4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser

reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,

desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades

criminosas nem integre organização criminosa.

Aqui vai a necessária leitura que o STJ hoje está estabelecendo para os bons

antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e aqui há uma

preocupação de nós temos essa realidade, aquele que ainda não está vinculado, ele pode estar em

associação organização criminosa a partir do momento que ingressa no sistema.

Aqui efetuarei algumas leituras, me permitam isso porque eu preciso infringir

algumas reflexões. Supremo Tribunal Federal, o primeiro HC da discussão de constitucionalidade, já

identificou aqui estabeleceu já supressão de conversão das penas restritivas declarando inconstitucional.

E esse já foi declarado para o Senado Federal.

A primeira grande alternativa envolve de início um conflito de interpretação,

mas quero permitir-me a defender. Fiança. É possível na audiência de custódia em tráfico de drogas?

Algum tempo, com pesquisa tenho identificado arbitramento de fiança em

crimes de tráfico, principalmente em audiências de custódia, mas é cabível a fiança no tráfico? É a

grande indagação doutrinária.
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2. Interpretando-se as disposições contidas no § 4º do art. 33 e no art. 44,

ambos da Lei de Drogas, constata-se a intenção do legislador em diferenciar o tratamento

do traficante eventual, tanto concedendo-lhe a redução do privilégio, quanto

permitindo-lhe a concessão da fiança, do sursis, da graça, do indulto, da anistia e da

liberdade provisória, benefícios negados aos que se enquadram no caput e § 1º do art. 33

do mencionado diploma. 3. Imperioso afastar a reincidência específica em relação ao

tráfico privilegiado e o tráfico previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas, nos termos do

novo entendimento jurisprudencial, para fins da concessão do livramento condicional. (HC

436.103/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018,

DJe 29/06/2018).

Vejam que isso não é uma afirmação minha, mas do Ministro Nelso Cordeiro

em 2016, em um HC. A partir dessa assertiva ou desse julgado o STJ cancelou a súmula 512/ 2014 cujo

teor era: “A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006

não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas.”

O STJ começou a pensar diferente desde 2016. Cito algumas leituras

necessárias porque a primeira vista a afirmação é de que não se cabe, não se pode arbitrar a fiança.

Expõe o art. 5º da Constituição Federal, inciso XLIII:

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou

anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os

definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo

evitá-los, se omitirem;

Outrossim, o CPP no art. 323, inciso II determina que:

Art. 323. Não será concedido fiança:

II - nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,

terrorismo e nos definidos como crimes hediondos;

Estou destacando os crimes hediondos para levar a compreensão e não

ressalvando crimes hediondos isoladamente, mas sim interpretando sistematicamente que o tráfico deve

ser incluído como crime hediondo.

A Lei dos Crimes Hediondos (lei 8.072/90), no art. 2º, inciso II, estabelece que:
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Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de

entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

II – fiança.

Há, ainda o art. 44 da Lei de Drogas:

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são

inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória,

vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.

Tudo parece conjugar para a proibição da fiança.

O STF acentuou que a inafiançabilidade do delito de tráfico de entorpecentes,

estabelecida constitucionalmente, não significa óbice à liberdade provisória, considerando

o conflito do inciso XLIII com o LXVI (que ninguém será levado à prisão dela e mantido,

quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança), ambos do art. 5º da

Constituição Federal. (STF, HC 108.345/SP, Primeira Turma, Relator Ministro Dias

Toffoli, DJe 26/10/2012).

Conforme dispõe o Art. 334 do CPP: “poderá ser prestada a fiança enquanto

não transitar em julgado sentença condenatória.”.

Aqui uma abordagem mais voltada ao pensamento do legislador ordinário,

quando da reforma do capítulo relativo à prisão preventiva.

Observem bem, são medidas cautelares diversas da prisão [além da liberdade

vinculada a obrigações sociais, funcionais ou processuais – art. 319, I e VI] a fiança. A fiança foi

deslocada, sempre foi medida cautelar, mas foi deslocada para dentro dessas medidas alternativas, para

condição de liberdade provisória. 

Aqui um escopo secundário, que envolve um dos principais objetivos da Lei de

Droga, ou diria do sistema sobre drogas ilícitas, que é a descapitalização do traficante, através de

apreensão dos seus bens e perdimento para destinação de políticas públicas de repressão ao comércio
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ilícito de drogas, prevenção ao consumo e tratamento de dependentes químicos (art. 60 a 64 da Lei

13.840/2019).

Então, está sinalizado um desejo muito claro do legislador de buscar o

patrimônio, obtido com o tráfico de drogas.

Eu diria sim, no tráfico privilegiado nessa contextualização, de podermos

identificar na conduta e, nessa altura vem toda uma compreensão necessária que distingue o momento

de instauração da ação penal para possibilitar o maior dos direitos, pós a vida, a liberdade. Que o juiz

assim o faço, assim o outorgue e tenha a possibilidade de interpretar o fato e aplicação do direito no

momento da outorga ou não, de uma liberdade condicionada.

É óbvio que o ideal seria que a lei fizesse a ressalva, mas estamos diante de

perspectivas, e esta é a primeira alternativa que acredito ser possível.

A segunda é a tornozeleira eletrônica, medida substitutiva à prisão.

Há uma eficácia, realizei um levantamento nacional em vários estados, aqui

apenas destaquei algumas reportagens, sobre uso de tornozeleira eletrônica em situações que envolviam

tráfico, ou de pessoas acusadas em que foi contido ou foi monitorado ou foi possível uma atuação do

estado com funcionamento, com implantação da tornozeleira eletrônica, seja no tráfico urbano de rua,

seja no tráfico urbano delivery, seja no tráfico urbano realizado nas residências.

Se buscar pesquisas, e vem o investimento necessário, porque um dos maiores

reclames dos juízes quando o Tribunal impõe ou substitui a prisão, medidas substitutivas e, entre elas,

quase invariavelmente os colegas que atuam na área criminal pensam que a tornozeleira é meio eficaz,

volta a reclamação ou o apontamento do juiz da causa, que não há suficiente equipamento ou que

existam equipamentos para atender a todas as substituições.

Acredito que o problema é do estado, e não nos parece que essa escusa da

ausência, da inexistência, da insuficiência possa nos fazer pensar contra a tornozeleira eletrônica, nem

que tenhamos que deixar esse instituto apenas figurando na legislação, ao contrário disso, iniciarmos

uma discussão de ordem política para que isso ocorra dentro do sistema de segurança, do sistema

prisional. Aqui vai a necessária variante a partir desta alternativa de não encarceramento.

Sempre coloco, alguns colegas do tribunal me indagam sobre a minha

preocupação que tenho, maior, não tão maior que o homicídio, mas é substantiva, é um cuidado que

tenho, comparar, buscar estatísticas, identificar alternativas, soluções, visando fortalecimento, inclusive,

da atuação especializada e também dos juizados especiais. Temos que entender que, não é por acaso que
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a legislação de drogas é especial, não é por acaso que o sistema de justiça, não é o de Mato Grosso, é

nacional, já implantou desde 78 a primeira Lei de drogas, brasileira, desde então temos juízes

especializados, temos delegacias de repressão especializada e uma atuação especializada.

Porque a legislação é especial e precisamos nos especializar, é preciso que o juiz

que atua na jurisdição criminal, independente de estar no tráfico, quando se assenta para audiência de

custódia é importante ele identificar as circunstâncias básicas, elementares que envolvem a prisão.

Aqui faço um destaque em uma breve emenda. É preciso identificar a natureza

da droga, é preciso entender quando se trata de cannabis, de cocaína e seus derivados, é necessário

identificar quando são drogas sintéticas, é preciso entender quando se está com uma droga ou com

diversidade de drogas, é preciso identificar o local e a modalidade do tráfico, o risco social que aquela

conduta retrata, se há reiteração delitiva e, obviamente, a quantidade da droga.

O que temos visto em sede de HC é o descomprometimento em inúmeras

situações, e os HC demonstram isso. Decisões padronizadas, sendo de outro caso, nós já tivemos

situações que não teve o cuidado de observar se era grama ou se era quilo, se interpretou 18 gramas,

quando era 180 quilos.

Já tivemos outras situações inversas também. Essas decisões que são recortadas

ou adotadas, aproveitadas, inclusive sem maiores cuidados porque hoje se busca oralidade, nós

entendemos a demanda, nós acreditamos que realmente oralidade veio para ser implantada,

desenvolvida, mas temos uma parte dispositiva, que envolve uma constrição, uma ordem. É preciso

justificá-la.

Não precisa ir muito longe, porque a Lei de Drogas é um vetor, em seu art. 28, §

2º, é importante entender que o legislador separou o consumo pessoal do tráfico, para se determinar ou

não se a droga destina-se ao consumo pessoal, diz a lei que o juiz atenderá à natureza, a quantidade, a

substância apreendida ao local e às condições em que ela se desenvolveu ação, as circunstâncias sociais

e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente de fora, são critérios de avaliação da droga

e a natureza.

A nossa legislação não tem o quantitativo do que é grande, pequeno, expressivo

ou considerado, mas temos uma coletânea jurisprudencial, eu não diria que é exaustiva, mas é muito

rica e a nossa Comissão sobre Drogas Ilícitas do Tribunal, que coordenei durante mais de seis anos,

agora é o colega Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira que está à frente, mas há no site do

Tribunal de Justiça disponível, inúmeras decisões do STJ, que identificam o que é quantidade
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expressiva, inexpressiva, ínfima ou de grande monta para que o juiz possa se aperceber se estamos

diante de um delito de tráfico ou de uso.

E aqui vai o ingrediente, pesquisas científicas, tanto a USB quanto a UNIB, são

pródigas em pesquisar o encarceramento e as prisões de usuários que foram considerados traficantes,

são assustadoras as revelações, conclusões, são pesquisas empíricas. Isso acontece, invariavelmente,

por falta de uma leitura exata das circunstâncias fáticas e da vida do autuado. Quem é ele? Por que está

naquela situação?

Coloco a todos os colegas que atuam ou que integram a Comissão sobre Drogas

a necessidade, até que o Brasil não tenha uma delimitação do que é droga para ser considerada de uso,

são outras identificações objetivas que nos permitam, desde logo, conceder a liberdade, ainda que

vinculada, eu trago aqui um rápido estudo comparado, curioso, porque os países têm variantes, mas que

nos permite, o nosso direito permite a busca do direito comparado. E aqui não estou trabalhando, de

modo algum, aos conceitos, aos institutos da descriminalização, da legalização, eu apenas utilizei países

que optaram ou pela legalização, ou pela descriminalização para tirar deles, algumas referências sobre

quantidade e natureza.

Rapidamente, não farei a leitura de todos, mas aqueles que me parecem

interessantes. 

Começo pela Colômbia, maior produtor de cocaína, e que tem uma variação

para não haver sequer autuação, eles denominam na Colômbia descriminalização, mas, porque não

existe em espanhol e lá não entenderam como afastar, mas é a verdadeira despenalização, porque a

conduta não foi descriminalizada, mas em se tratando de 20 gramas de maconha, 5 de haxixe, e um

grama de cocaína para uso pessoal temos uma situação de total inação do estado.

É uma situação em que se entende, é uma presunção absoluta, de que se trata de

um usuário.

Aqui destaquei também que muda, passa a dois gramas de cocaína.

Uruguai é interessante porque recai apenas e tão somente sobre a cannabis, mas

o uso mensal de 40 gramas, mas não tem que ficar com 40 gramas em um único momento, ele pode ir à

farmácia e comprar 40 gramas, isso eu presenciei. Então, entende-se que essa quantidade é de uso.

O México recentemente legalizou também, estabelece algumas variantes,

também em relação à pílula de ecstasy, isso me chamou atenção porque pessoas que são autuadas com
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cartelas e dizem que consumirá durante a noite toda, não é possível, organismo nenhum lhe permite o

consumo de ecstasy em série.

Chama atenção aqui do primeiro país que descriminalizou, Portugal, também

em relação à cannabis, 25 gramas, 2 gramas de cocaína, heroína que é o maior problema, um grama, e

ecstasy.

A Holanda, que sempre se disse, na Holanda pode tudo, mas na Holanda tolera,

não tem legislação, apenas a permissão, a tolerância de até 5 gramas, e lá também permite-se o plantio

em casa, e não se atua.

Chamo a atenção para a Espanha, que tem os clubes de cannabis, passa uma

consideração interessante, 100 gramas, é uma quantidade que temos a todo o momento entendido que é

tráfico.

Estados Unidos e o Canadá, que vieram na sequência, a diferença é pequena,

vários países já legalizaram a cannabis, 28 gramas por dia, 30 gramas por dia, e são situações em que

temos clareza que ocorre que envolve autuação e vez por outra manutenção de prisões.

Recebi agora como relator, por força das novas premissas do STJ que estão

colocando a importância, fala-se invasão, mas não gosto desse termo, seria o ingresso sem autorização

judicial nas residências, há uma proteção que o STJ está dando de efetividade ao direito a inviabilidade

da residência, da moradia.

Ao mesmo tempo, possibilita que algumas residências sejam um

quartel-general, um forte para depósito de drogas, isso acontecerá, é uma realidade, mas há uma postura

quase que intransigente, porque a quase totalidades dos ministros estão chegando a esse entendimento,

assim como alguns colegas aqui em Mato Grosso, já estão julgando assim no Tribunal. Recebi uma

sentença de um juiz de Vara Especializada em que se posiciona em relação a essas situações em que há

dúvida, nervosismo, houve a corrida para dentro de casa e lá o ingresso e apreensão, que gerou a prisão,

nesse caso, entendeu o juiz nosso colega que era caso de anulação da diligência, portanto absolvição,

porque a prova era ilícita.

O fundamento que mais me chamou a atenção, é que o magistrado usou a

quantidade de drogas, fez uma ponderação, é isso que estou valorizando, porque não foi pura e

simplesmente na situação da quantidade, porque há situações, como já vimos, em que a quantidade era

um grande comércio, cujo valor de cocaína passava de um milhão de reais em algumas apreensões
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caseiras, mas são apontamentos que merecem uma posição. Acredito que isso deva ser antecipado,

sobretudo se não há reiteração delitiva, se estamos diante de um autuado primário.

Essa seria a segunda alternativa que visualizo diante dessa pandemia, essa era

pandémica que estamos passando e nós precisamos ter algumas contenções e algumas interpretações.

A terceira, para que eu encerre minha participação de forma objetivamente,

envolve também uma leitura da audiência de custódia com certa especialidade ou com certo

apoderamento, ou emponderamento que se diga assim, do juiz em relação ao fato.

É óbvio, é uma discussão, a Constituição outorga ao Ministério Público a

titularidade da ação penal, a opinião delitiva, e o sistema acusatório regra a atuação do juiz, não nos

permite mais, e agora é uma realidade, está sedimentado, decretar prisões de ofício, há uma provocação

necessária hoje da autoridade policial, do Ministério Público.

O acordo de não persecução penal, não deixa de ser também um instrumento a

cargo do Ministério Público, que deve ser apresentado, deve ser por ele analisado, mas dois juízes,

nossos colegas aqui desenvolveram, João Portela e Moacir Tortato, isso está no CONJUR, já foi

apresentado inclusive em um Webinário sobre drogas, que a Escola Superior da Magistratura realizou, é

pensar sobre o acordo de não persecução penal, que é uma relação processual dialogada em busca de

uma solução, obviamente observado seus requisitos; 1) não ser o caso de arquivamento, 2) a confissão

formal e circunstancialmente da prática delituosa, 3) infração penal sem violência ou grave ameaça, 4)

pena inferior a quatro anos, há possibilidade de acordo de não persecução penal.

Alguns criticam a possibilidade do juiz, sem ação penal, em uma leitura tão

somente do auto de prisão em flagrante fazer uma aferição de que se trataria de um tráfico privilegiado.

Teríamos que deixar esse tratamento ou esse enquadramento, essa configuração fática, a interpretação,

opinião delitiva do promotor de justiça? Se diligente e presente na audiência de custódia acredito que a

premissa seja válida e verdadeira, mas nós não podemos deixar uma situação persistir, a meu ver, sem

haver esse exame de imediato, a possibilidade de identificação de um possível reconhecimento que

levaria ao encarceramento, e quiçá a permanência por algum tempo injustificado como ocorre. Essa é

uma visão que tenho, depois de 10 anos como magistrado no Tribunal de Justiça, que não era a minha

visão quando promotor de justiça, inclusive com atuação na 9ª Vara Especializada em Entorpecentes da

Capital, na época só existia uma vara, hoje conseguimos uma segunda vara, estamos buscando para

todo o estado a especialização, sobretudo nos polos. 
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Precisamos entender que alguém está no polo passivo dessa demanda e teria o

direito subjetivo da minorante. Em qual momento? Reconhecerei apenas na sentença? Esperarei a

resposta acusação? Então esse é um dilema que acredito que a Covid e a preocupação da administração

prisional e do Poder Judiciário através da corregedoria, precisa ser alinhada, a meu ver.

Porque temos aqui, isso são palavras dos colegas que elaboraram esse

pensamento, que o juízo da causa, ele não pode, na interpretação, aguardar um tempo incerto, embora

se reconheça que esse cabimento da causa de diminuição dependa de uma amplitude discussão, de

dilação probatória e nada como a sentença. Isso se o sujeito estiver solto, respondendo em liberdade, eu

acredito que essa seja a premissa válida. Mas, se estiver preso, mantenho a mesma premissa?

A importância de se entender que essa figura é da lei, não é uma vontade do

juiz. A dilação probatória nem sempre depende do juiz, da vontade do juiz, mas de uma circunstância.

Tivemos uma discussão se poderíamos fazer audiência por videoconferência, quantos prazos foram

dilatados além do razoável? Todos serão corrigidos por HC? O juiz da causa não pode corrigi-lo? O juiz

é o principal responsável pelo suposto, ou até hipotético constrangimento. O Tribunal tem que ser um

órgão de correção a todo o momento, de toda e qualquer ação penal?

Essas exceções da fase processual precisam ser conjugadas ou confrontadas

com os requisitos do tráfico privilegiado. O acordo de não persecução penal foi conferido ao Ministério

Público, mas é um instituto despenalizador, sobretudo visa desencarcerar.

Então, se estamos diante desse instituto, e a finalidade é de não encarceramento

ou de não instauração da lide penal, é preciso que o juiz exerça e deve fazê-lo, a análise dos direitos que

estão em confronto, ponderar quais são os direitos fundamentais e relativizar domínios ou prerrogativas

em nome do direito maior que é a liberdade humana.

E não é o direito de defesa que está prevalecendo diante do dever acusatório,

estamos falando daquele que está na eminência de ingressar em um sistema quando, poderia ter um

benefício reconhecido dentro de um prazo, um momento até diferido, mas com o cuidado que temos

que ter agora com o contágio, mas eu diria um pouco mais, porque as falas anteriores confirmam aquilo

que eu já vinha constatando em relação a Covid no sistema prisional, o problema maior não foi

demonstrado pelo contágio e óbitos, mas pela ampliação do poder das organizações criminosas, esse é o

grande dilema, nós estamos, de alguma forma, enquanto não isolarmos, como foi dito aqui, tivermos o

controle absoluto, teremos a catequização dessas pessoas, invariavelmente, para esta ou aquela facção,

ou a marca, naturalmente, de se passar por uma prisão.
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É importante, eu digo que tive uma experiência interessante, na minha vida

pessoal e diria funcional, porque eu consegui, por algum tempo advogar, fui promotor de justiça, mas

fui secretário de estado, e virei polo passivo de muitos questionamentos, durante cinco anos atuei. Digo

o seguinte, eu fui autor, réu e virei juiz.

Somente aquele que passa por uma prisão, seja em momento de autuação, seja

no flagrante, aqui não estou relacionando aquele que está em uma prática reiterada, aquele profissional

do crime, por favor, estou isolando um instituto chamado tráfico privilegiado, não estamos falando do

traficante que vive do comércio de drogas, daquele que está envolvido em associação e organização

criminosa, precisamos fazer um recorte, porque precisamos entender o trauma e as sequelas que

carregará por toda vida. 

Diante disso, quero fechar essa minha exposição com essas três alternativas,

para que a corregedoria quem sabe possa adotá-las, absorvê-las, a Escola Superior da Magistratura está

a disposição para uma capacitação, um debate, uma discussão desses pensamentos.

Agradeço a oportunidade e audição, espero ter contribuído com essa dinâmica

que visa aperfeiçoar o sistema, melhorar as condições de cumprimento da Lei de Execução Penal.

Meu muito obrigado mais uma vez.

EXMO. SR. DOUTOR EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

(JUIZ-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO)

Obrigado, Desembargador Marcos Machado.

Como de costume, fantástica apresentação de Vossa Excelência, que nos trouxe

a discussão acerca do encarceramento decorrente do tráfico de drogas, responsável pela maior parte das

nossas prisões, realmente não há como resolver o problema das superlotações das prisões sem enfrentar

a questão do tráfico de drogas.

O Desembargador Marcos apresentou aí várias medidas de não encarceramento,

nos brindou ainda como vários países abordam a questão das drogas. Desembargador Marcos machado

que é o nosso atual diretor da Escola Superior da Magistratura, Coordenador Adjunto da Comissão

Especial sobre Drogas Ilícitas do TJMT, com nosso Desembargador Mário Roberto Kono, que também

está acompanhando este evento.
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Desembargador Marcos Machado que é um julgador extraclasse, extremamente

preparado, diferenciado, que muito me inspira e com certeza inspira toda nossa magistratura. Que se

preocupa em se qualificar mais e mais a cada dia e também qualificar os nossos magistrados, como ele

bem diz, para fazer poeira, e não para comer poeira.

Quero também dedicar-lhe um especial agradecimento pelo seu empenho, pela

sua ajuda e pelos seus ensinamentos na realização dessa audiência pública. 

Muito obrigado pela honrosa presença, passo agora a palavra ao nosso mestre de

cerimônia para anunciar a nossa psicóloga Naila Cristina de Sousa.

V. PALESTRA

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

A psicóloga NAILA CRISTINA DE SOUZA, coordenadora de Saúde

Penitenciária da Secretaria de Estado de Segurança Pública, psicóloga, Pós Graduada em Saúde Pública

com ênfase em Saúde da Família. Foi membro titular da Comissão Permanente de Estudos e

Investigação Científica no âmbito do Sistema Penitenciário de Mato Grosso.

Servidora da Secretaria de Estado de Segurança Pública atuou na Penitenciária

Central do Estado e atualmente Coordenadora de Saúde Penitenciária.

Com a palavra, NAILA CRISTINA DE SOUZA, da SESP/MT.

SENHORA DR. NAILA CRISTINA DE SOUZA (COORDENADORA DE

SAÚDE PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA)

Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer essa oportunidade que, além de uma

honra falar em nome dos profissionais da saúde do sistema penitenciário, é uma grande

responsabilidade. Então inicio a minha fala rendendo todos os meus agradecimentos, reconhecimento

pelo trabalho exemplar das equipes de saúde que temos nas unidades prisionais, que os dados já foram

divulgados por partes palestrantes que me antecederam. Queria começar minha fala

Boa tarde a todos.
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Gostaria de agradecer essa oportunidade, pois além de ser uma honra falar em

nome dos profissionais da saúde do sistema penitenciário, é uma grande responsabilidade.

Inicio a minha fala rendendo todos os meus agradecimentos e reconhecimento

pelo trabalho exemplar das equipes de saúde que temos nas unidades prisionais e que os dados já foram

divulgados por vários palestrantes que me antecederam.

Queria começar minha fala com uma frase que é bastante conhecida: “Um

amigo me chamou para cuidar da dor dele, coloquei a minha no bolso e fui.”. E é assim que tem sido a

vida desses profissionais de saúde dentro das unidades prisionais.

Doutor José Carlos que é um grande parceiro que tive a honra de trabalhar, saí

recentemente da TCE e visou muito a importância da questão do trabalho interdisciplinar e o quanto

essa parceria faz e fez a diferença nesse combate que temos enfrentado desde que a pandemia teve

início.

A pandemia trouxe em voga não só a importância do profissional de saúde, mas

também a importância de um serviço público de qualidade, o qual salva vidas.

Estou aqui hoje nesse desafio de falar sobre um prognóstico epidemiológico e

os desafios que vislumbramos.

Antes de começar a falar da nossa visão do futuro, acho importante fazer um

breve contexto de como temos combatido a pandemia desde que ela se iniciou.

Das 46 unidades prisionais, temos profissionais de saúde em 29 delas e como

bem falou o Desembargador Orlando Perri, quando ele diz da imagem da Itália e dos corpos, assim que

a pandemia se iniciou todos os profissionais de saúde tinham justamente esse mesmo medo, daquelas

imagens horríveis, principalmente por conta da situação da superpopulação que nós temos.

E o Desembargador disse uma frase que me tocou muito: “a pandemia trouxe

muito mal, mas ela antecipou muito bem”. E para além da invisibilidade dessa população carcerária que

já foi amplamente discutida nesse evento hoje, da questão de como a sociedade visualiza, da maneira

punitiva, que não se lembra de que essa privação de liberdade vai retorná-lo ao convívio, as nossas

equipes de saúde também vivenciavam isso, ainda vivenciam na verdade, essa invisibilidade diante da

mídia, porque somos segurança pública, executando ações de saúde, como se fosse um vínculo duplo,

precisamos dessa rede de saúde externa para desenvolver um bom trabalho, mas de certa forma como se

nós não existíssemos, não estivéssemos visíveis a elas, até que a pandemia veio e trouxe esse que

classifico como um dos bens. Por quê? Tivemos vários, além de toda essa mobilização no nosso Estado,
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começarei falando um pouquinho da mudança da política nacional de atenção integral à saúde das

pessoas privadas de liberdade no âmbito do SUS.

O Governo Federal emitiu uma nota técnica, nota nº 23 de 2020, que

flexibilizou a questão do credenciamento dessas equipes e qual era o problema que vivenciamos, mas

ainda vivenciávamos muito mais?

O Município sempre questionava como assumir essa população prisional sem

recurso ou sem condições, sem estar flexibilizado o cadastramento dessa equipe, porque no primeiro

momento teria que disponibilizar uma equipe mínima, à disposição 40 horas dentro dessas unidades

prisionais.

Com essa nota técnica que citei, abriu-se a possibilidade do cadastramento ser

de uma parte da carga horária dessa equipe de saúde que já existe nesse Município para ficar disponível

nas unidades prisionais e desde então, essa tem sido a luta da Coordenadoria de Saúde e estou há apenas

dois meses, mas temos caminhado no mesmo sentido que já estavam vindo essas tratativas em relação à

pactuação com os Municípios para poder auxiliar nessa assistência de saúde, trazer mais visibilidade

para esse serviço que é tão importante e mostrou-se tão eficiente na pandemia.

Todos os números na minha apresentação foram coletados nos veículos oficiais,

boletim da SESP, nosso boletim Covid, que é atualizado diariamente pelas nossas equipes das unidades

prisionais e repassamos para o site oficial, o painel informativo da Secretaria de Estado de Saúde e

também utilizei o painel informativo do DEPEN.

Por todos esses painéis que acabei de citar, observamos que em março de 2020

foi o primeiro caso confirmado em Mato Grosso e que em maio notificamos os primeiros casos dentro

do sistema penitenciário no Estado.

Já estavam em tratativas e isso foi fundamental, a questão da aquisição de testes,

de insumos e medicamentos, como os outros palestrantes já falaram, seja em parceria com o CONSEP,

seja em parceria com a CES.

Mato Grosso agiu muito rápido em relação à pandemia, as estratégias foram

traçadas justamente porque a imagem que tínhamos, o medo que ficava era a imagem da Itália e isso fez

toda diferença no quadro que temos hoje e temos apresentado aqui.

O número de casos confirmados está desatualizado, porque fiz a apresentação

com boletim do dia 29, então do dia 30, como o Secretário havia falado anteriormente, são 2.922 casos

confirmados e em relação aos óbitos, infelizmente tivemos óbitos, que não é o desejo, apesar de ser um
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número de destaque em relação à própria região Centro Oeste, afinal, na nossa região, pelo painel,

estamos em último em relação aos óbitos, empatados com o Distrito Federal e em relação ainda aos

óbitos, trouxe algumas informações de que dois aconteceram em Alta Floresta, eram idosos e tinham

comorbidades, um deles era hipertenso e diabético, os mais recentes foram os dois que aconteceram na

penitenciária de Rondonópolis, um era idoso e o outro, apesar de não ser idoso, era hipertenso.

Um óbito em Sinop e esse citado pelo Doutor José Carlos ficaram nessa

situação, são pessoas que não adquiriram Covid na unidade prisional, já chegaram na unidade com

sequelas da doença, faleceram em decorrência dela, mas não do contágio dentro do ambiente prisional.

Como citei, Mato Grosso é o último em óbitos e esse número de casos está

desatualizado, porque feito com boletim do dia 29.

Os fatores de impacto que temos percebido que influenciam nos números

positivos, apesar de nenhum óbito ser aceitável, são de que eles já estavam em isolamento, por mais

difícil que seja, e eu como psicóloga bem sei, sobre a questão do contato familiar e a importância da

saúde mental desse processo, mas esse isolamento, essa suspensão das visitas naquele primeiro

momento fez a diferença, facilitou muito o manejo dessa equipe lá no dia a dia.

As equipes preparadas com essa identidade dupla, que falei anteriormente, são

equipes de segurança pública que sabem se comportar dentro do ambiente prisional, mas que prestam

assistência à saúde de extrema qualidade.

Além disso, o outro bem da pandemia, além da nota técnica, foi que, a partir

dela conseguimos fortalecer e ter maiores parcerias com as Secretarias Municipais de Saúde, desde

então é um processo contínuo por parte da Coordenadoria, do contato com as Secretarias e do

desenvolvimento de estratégias em parceria com elas, que na verdade, muito se falou sobre a questão do

olhar sobre o privado de liberdade que retorna à sociedade e vou além, os Municípios precisam

entender que essa pessoa faz parte daquele Município e ainda temos na questão de saúde essa

dificuldade.

Vocês têm vivenciado, diariamente divulgamos os números em relação à vacina

e é um desafio que temos enfrentado, de entender que a nossa população é como se fosse diversa do

Município, que não é, porque ela é contabilizada, inclusive nos dados do IBGE e não existe um controle

de quando essa pessoa está privada de liberdade ou quando ela está fora e vai acessar esse serviço na

rede externa.

Além do agradecimento em relação ao trabalho extremamente bem
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desenvolvido pelas equipes de saúde, este só é possível e é importante falarmos disso, quando é feito

em conjunto, em parceria com a equipe de segurança.

O nosso trabalho dentro das unidades prisionais depende desse trabalho em

conjunto, dessa segurança que essa equipe traz para estarmos atuando ali naquele ambiente, inclusive

para o próprio privado de liberdade também, porque, por exemplo, em uma penitenciária muito grande,

e pegarei o exemplo da minha realidade que vivi até abril desse ano, muitas vezes, o primeiro que

identifica o caso é o policial penal, porque é quem está mais dentro dessa carceragem o tempo todo, o

qual traz essa informação para a equipe e a equipe de posse dessa informação consegue fazer uma

assistência mais integral, um acompanhamento mais resolutivo dessa pessoa, desse ambiente que ela

convive da cela, da questão dos rastreios dos comunicantes, assim como é feito na tuberculose.

Esse trabalho só é possível em parceria dessas duas equipes, de saúde e

segurança.

Sobre a vacinação há a importância dos Municípios assumirem essa

responsabilidade, as tratativas para vacinação da população privada de liberdade contra o Covid

começaram ao mesmo tempo que as vacinas surgiram no Brasil e em fevereiro já começaram as

tratativas, em março foi oficiado, em abril fizemos ofício novamente, foi enviado ofício aos Secretários

dos Municípios e essa vacinação deveria ocorrer para a nossa população privada de liberdade como o

plano municipal acontece e nem sempre isso tem se efetivado, o Secretário Geral já trouxe a informação

de que, graças a Deus, segunda-feira estaremos reunidos com a prefeitura de Cuiabá, para conseguirmos

alinhar a melhor forma de realizarmos a vacinação de toda população privada de liberdade da capital e

o nosso anseio, a nossa angústia, nossa vontade, nosso trabalho tem sido para que isso ocorra em todos

os Municípios do Estado de Mato Grosso.

As nossas equipes aperfeiçoam a cada momento a rotina de trabalho que já

vivenciavam, por exemplo, na PCE ninguém entra para um raio, para um convívio, sem antes passar

pela equipe técnica, isso já tem alguns anos, é um procedimento de triagem que, inclusive, é

estabelecido por portaria e com a pandemia, criou-se em um momento a porta de entrada em uma

unidade em Várzea Grande, que eles ficavam um tempo de quarentena até chegarem nas unidades

prisionais de destino.

Em alguns momentos, conforme o risco aumentasse ou diminuísse, houve essa

mudança de fechar a porta de entrada e eles irem para as unidades prisionais, diretamente, porém, em

contrapartida, criou-se a estratégia da testagem na audiência de custódia, que tem sido bastante eficaz
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também e testamos antes de enviá-lo para a unidade prisional.

No começo da pandemia, a equipe de saúde para não ter que deslocar os casos

suspeitos até a enfermaria que na TCE, por exemplo, é um anexo, traçou uma estratégia juntamente

com a equipe de segurança para esse atendimento ser feito in loco, quase como se fosse o que fazemos

em uma unidade básica de saúde aqui na rede externa, que é a visita domiciliar, que é esse atendimento,

esse olhar mais próximo desse paciente.

Diante de tudo isso que falei, fica a incerteza do prognóstico, quando fechamos

em relação ao Covid no sistema prisional, é um vírus que é uma incógnita, temos visto, dentro dos

privados de liberdade que perdemos, todos com comorbidade, mas não é a realidade que temos visto

aqui fora, pois temos perdido pessoas com ou sem comorbidades, idosos, jovens, etc.

As variantes ficam com essa incógnita também, a questão da letalidade, os

estudos que ainda estão em andamento e a própria questão do fato de não existir nenhuma vacina 100%

eficaz, ou seja, o risco da contaminação ainda vai existir.

O risco de o infectado ficar em um quadro grave ou precisar de uma intubação é

bem menor, realmente é bem menor, mas o fato de ainda poder se contaminar implica em poder

contaminar alguém também, que talvez não esteja vacinado e seguindo essa linha de raciocínio já dá um

pouco de ideia de como temos tentado construir, como o Secretário bem trouxe, a questão dos critérios

mínimos para um retorno com segurança desse contato com esse público externo, que muito nos

preocupa porque até aqui temos obtido muito êxito e precisamos continuar com esse trabalho

interdisciplinar, com todos os atores dessa nossa rede de assistência para que isso continue sendo feito

de maneira eficaz e bem sucedida.

Ainda precisamos de equipe, mas é importante frisar que a Secretaria de

Administração penitenciária já disponibiliza aproximadamente 280 servidores para realização desse

trabalho de assistência de nível básico, primário, ou seja, que teoricamente falando, de uma forma mais

simples, seria uma responsabilidade mais direta do Município.

Conseguimos alinhar essa questão das equipes que ainda realmente falta, temos

ainda esse déficit, porém reforçando que a parte que cabe à Secretaria de Segurança Pública já temos

um quantitativo significativo de profissionais à disposição para essa assistência à saúde.

Quanto aos desafios, trouxe para vocês anteriormente a questão da pactuação

dessa política nacional de atenção integral à pessoa privada de liberdade, que é um dos desafios que

temos enfrentado, mais recentemente posso citar para vocês uma reunião que fizemos com o Secretário
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Municipal de Saúde de Colniza, que esteve aqui em Cuiabá e é um dos Municípios que tem interesse

nessa pactuação.

Temos feito todos os esforços para conseguir com que isso se concretize, se

torne uma realidade, porque a partir do momento que conseguimos essa responsabilização municipal

em conjunto com a responsabilização estadual que já existe, que esses profissionais já estão ali, que a

Secretaria de Segurança Pública e todos vocês que estão aqui hoje já são parceiros e imbuídos nessa

causa, a assistência ficaria um ciclo mais redondo, mais fechado, não precisaríamos mais de mandado

de segurança para poder conseguir vacinar uma população privada de liberdade, porque já existiria essa

conscientização de que a responsabilidade é mútua dessa pessoa e que essa pessoa é um munícipe e que

voltará às ruas desse Município.

A visibilidade na rede de assistência é extremamente importante, é um desafio

que faz toda diferença porque a regulação, o encaminhamento desse paciente, muitas vezes até a

disponibilização de medicações que somente a rede pública e o componente da atenção básica

farmacêutica possuem são coisas que estão para além da nossa mão, nós não alcançamos muitas vezes.

Recentemente tivemos um problema, tem tratamentos que sabemos que só o

SUS oferece e estamos falando de uma Secretaria de Segurança Pública que, para adquirir essas

medicações, esses insumos precisa de uma Secretaria de Saúde, seja ela Estadual ou Municipal, que é

quem adquire, que é quem tem a competência para tal.

Além disso, vimos a alta do preço de vários produtos durante a pandemia, isso é

um desafio e principalmente a questão da medicação, em que muitas vezes o princípio ativo não tem no

mercado, que está em falta, que não conseguimos adquirir e que o preço está exorbitante.

Temos uma série de regramentos da Administração Pública a serem cumpridos,

o que também vislumbramos como um grande desafio diante da pandemia.

Acredito que falei um pouco rápido, mas tentei trazer um panorama geral de

como está a saúde.

Gostaria de agradecer novamente a questão do trabalho que tem se desenvolvido

nas unidades prisionais por essas equipes e agradecer a todos vocês pela oportunidade, ao Secretário

Jean, pois acabei de vir da ponta, estou aqui na gestão há apenas dois meses, enfim, trazendo esse olhar

mesmo de quem está lá no dia-a-dia, no combate e que “guardamos a dor no bolso” e vai atender o

paciente, seja dentro do raio, no consultório, seja no modo dos trabalhadores, ou seja onde for.

Isso tem feito a diferença, inclusive, aproveitarei o tempo que me resta para
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justificar que, justamente por estarmos em uma pandemia, hoje juntamente comigo estaria a Luciana

Portes de Almeida, que é enfermeira da Penitenciária Central, mas infelizmente não controlamos as

urgências, e ela teve que sair em missão, também de combate, de controle e enfrentamento ao Covid, e

infelizmente como estava em trânsito, não conseguiu acessar e participar da audiência conosco, mas

participou de todos os slides e a ela rendo meus agradecimentos, que é uma parceira, incansável nas

questões da saúde na Penitenciária Central.

Muito obrigada, e que consigamos ter novos desdobramentos, novas parcerias e

que isso se efetive em um serviço público e uma saúde de qualidade para essa população.

Boa tarde.

EXMO. SR. DOUTOR EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

(JUIZ-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO)

Obrigado Naila.

Os números dos óbitos nas unidades penitenciárias do Estado mostram o quão

importante estão sendo as ações tomadas pela Coordenadoria de Saúde e nas equipes de saúde das

unidades prisionais.

Parabéns a todos esses profissionais que, como você bem disse, “guardam a dor

no bolso” e vão à luta.

Agradecimentos também à Senhora Luciana Portes de Almeida que não pode

estar presente, mas trabalhou juntamente com você na elaboração desse material.

Tenho aqui vários elogios a sua fala, mas por todas citarei aqui um elogio da

convidada Mara Magri, que diz o seguinte: “Parabéns a Coordenadoria de Saúde penitenciária por

enfrentar a pandemia de forma profissional, trabalhando na prevenção e atenção à saúde dos

custodiados”.

Obrigado Naila.

Passo agora a palavra ao nosso mestre de cerimônia para que anuncie a Senhora

Ana Cláudia Pereira e Silva, por gentileza.
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PALESTRA VI

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

A senhora ANA CLAUDIA PEREIRA E SILVA, Coordenadora Estadual da

Pastoral Carcerária de Mato Grosso; Mestre em Estudos de Cultura Contemporânea pela UFMT e

Bacharel em Comunicação Social também pela UFMT; pertence à Ordem dos Carmelitas Descalços

Seculares e é voluntária da Igreja Católica para o sistema prisional há 10 anos.

Atualmente, é Coordenadora da Pastoral Carcerária Regional Oeste 2 e da Rede

de Apoio ao Egresso do Sistema Prisional.

É Conselheira do Conselho de Direitos Humanos de Mato Grosso e do

Conselho da Comunidade de Execução Penal de Cuiabá.

Com a palavra, ANA CLAUDIA PEREIRA E SILVA , da Pastoral Carcerária.

SENHORA ANA CLAUDIA PEREIRA E SILVA (COORDENADORA

ESTADUAL DA PASTORAL CARCERÁRIA DE MATO GROSSO)

Boa tarde a todos.

A Pastoral Carcerária da Igreja Católica agradece o honroso convite e em nome

da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil cumprimentamos todas as autoridades presentes nas

pessoas dos nossos anfitriões, os Excelentíssimos Desembargadores Maria Helena Gargaglione Póvoas,

José Zuquim Nogueira, Orlando Perri e Marcos Machado.

E ainda os ministros Maria Thereza Moura e Gilmar Mendes e do

Excelentíssimo Senhor Governador Mauro Mendes.

Cumprimentos esses estendidos às demais autoridades e a todos os presentes

empenhados na missão principal que nos une nessa tarde e durante todos esses anos: a busca incansável

pelo êxito na reintegração social das pessoas em conflito com a lei.

Nossa solidariedade às famílias das seis pessoas privadas de liberdade, 19

policiais penais e seis agentes de pastoral carcerária de Mato Grosso tirados de nós por esta grave

doença.
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Solidarizamo-nos também com as pessoas em situação de prisão e seus

familiares, que vivem de forma ainda mais intensa às consequências dessa crise mundial.

A todos os que nos assistem, gratidão por esse momento de reflexão, capaz de

oxigenar as nossas esperanças, diante dos problemas do sistema prisional agigantados pela Covid.

Conheço pessoalmente 24 das 46 unidades prisionais do Estado, visitação que

foi interrompida pela pandemia. Há dez anos estou nessa missão testemunhando tantas realidades

cruentas.

Naquela época, a ideia de algum contato com pessoas em conflito com a lei

nunca tinha me ocorrido e no universo prisional estava muito distante da minha realidade pessoal e

profissional. Foi preciso tempo, experiência e maturidade para que eu percebesse a importância do

lugar de fala que hoje ocupo, ou seja, a importância do envolvimento de pessoas comuns e leigas nas

discussões sobre o tema, a partir de suas experiências concretas, pois uma sociedade com a terceira

maior população carcerária do mundo não pode se omitir, mas deve ajudar os poderes e às instituições a

discutir os problemas e a encontrar soluções, ao invés de se limitar a ser plateia de espetáculos de

horror, como no caso de Lázaro Barbosa.

É sobre a ideia equivocada de que a sociedade geral não tem responsabilidade

sobre os fracassos do sistema prisional brasileiro, que gostaria de iniciar.

O atual contexto político brasileiro intensificou o discurso e as práticas da

cultura de ódio e nós que trabalhamos com pessoas marginalizadas, sentimos ainda de forma mais

rápida e intensa os impactos do aumento desta cultura de ódio e da polarização política.

Muitos dos nossos líderes tomaram um caminho político equivocado, ao

acreditarem que a principal solução para a criminalidade é trancar as pessoas simplesmente. É essencial

perdermos o medo da palavra desencarceramento, há mais a lamentar do que a comemorar com a

necessidade de ampliação de vagas e isso revela nossa falência em outras áreas sociais como a

educação.

Necessário, ainda, pensarmos no fortalecimento das políticas de alternativas

penais e justiça restaurativa em Mato Grosso, acessível especialmente às pessoas em situação de

hipervulnerabilidade, dentro e fora dos muros das prisões, tais como as mulheres, os idosos, a

população LGBTQI+, indígenas, pacientes crônicos e pessoas abaixo da linha da pobreza.

Tratar tais grupos observando suas especificidades é fazer justiça, pois não

existe justiça sem equidade, entretanto, não podemos nos acomodar em projetos e ações limitadas a essa
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ou aquela ala, a esse ou aquele grupo nem a criação de unidades prisionais melhores que outras.

Precisamos de humanização e soluções de ressocialização para todos os

privados de liberdade, inclusive, aqueles rotulados como faccionados.

O espaço prisional precisa de garantia de direitos e nesse aspecto nos alinhamos

à fala do Desembargador Orlando Perri sobre o dever de focar na educação e no trabalho, sem perder de

vista a necessidade de tratar a pessoa na sua integridade, mantendo-nos atentos a garantia de todos os

direitos e serviços, especialmente a saúde mental, tanto de reeducandos como de servidores, nesses

tempos de pandemia e também fora deles.

A educação nas prisões hoje em Mato Grosso está distante do ideal, mesmo

antes da pandemia, porque poucos acessavam as salas de aula e com bastante precariedade.

Com a pandemia, a notícia que temos é que as aulas para a grande maioria dos

alunos encarcerados foram, muitas vezes, interrompidas e se limitaram a entrega de apostilas.

Professores e alunos não tiveram acesso a estrutura necessária para garantia do direito à educação.

Aliás, não fosse a coragem dos professores do sistema e a sensibilidade de várias instituições, Mato

Grosso teria perdido sua política de educação para as pessoas privadas de liberdade com a tentativa de

desarticulação da escola Nova Chance.

No que diz respeito à oferta de emprego, vale ressaltar que não podemos ser

tolerantes ao trabalho análogo à escravidão, a pessoa privada de liberdade tem necessidade e direito à

remuneração e não são todas as atividades que podem ser tratadas como trabalho voluntário.

A natureza profética da Pastoral Carcerária me obriga a entrar em um tema

espinhoso para todos nós, a tortura e a violência institucional nas prisões de Mato Grosso.

Há uma passagem do Evangelho que desmascara a ideia de que todas as

decisões podem trazer equilíbrio, Jesus diz que em algumas situações devemos optar pelo frio ou

quente, não existe como conciliar nas mesmas políticas e práticas a ideia de recuperação e reintegração

social de pessoas privadas de liberdade com omissão diante das práticas de tortura e negação de direitos

que se tornaram rotinas.

É ingenuidade culposa, quando não perversidade, acreditar que uma mesma

formação de servidores do sistema penitenciário e socioeducativo possam ofertar aulas teóricas de

direitos humanos e aulas práticas de tortura. Temos assistido estarrecidos os abusos, torturas, violência

verbal e moral serem ensinados nos treinamentos em vários Estados do Brasil, incluindo Mato Grosso.

O caso da penitenciária de Sinop é exemplo claro de como precisamos caminhar
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muito em direção ao combate à tortura, mesmo depois do trabalho de excelência da força tarefa do

Poder Judiciário e da Defensoria Pública realizado pelos juízes Marcos Faleiros e Moacir Tortato e

pelos defensores André Renato, Erico Silveira e Paulo Marquezine, ainda não temos respostas

satisfatórias e concretas. Ao contrário, os mais de 70 presos e servidores que testemunharam, tiveram

suas identidades expostas em redes sociais em uma atitude clara e vergonhosa de intimidação.

A morosidade no desfecho dessa situação aumenta a sensação de impunidade.

Além disso, após a pandemia, desejamos que a virtualização das práticas dentro do sistema prisional

contribuam para a humanização e não para tornar o sistema ainda mais hermético e violento.

Também gostaria de falar de duas virtudes que tenho testemunhado no trato com

pessoas envolvidas no sistema prisional, que são a coragem e esperança. Sem desmerecer qualquer

categoria profissional, quero realçar a necessidade de valorização do corpo técnico e igualdade no

tratamento dos direitos dos espaços de trabalho, professores, enfermeiros, médicos, assistentes sociais,

psicólogos e todos os profissionais não podem ter seu trabalho dificultado e muito menos serem

intimidados ao reportarem problemas do sistema, especialmente abusos e torturas, pois isso é, inclusive,

exigência ética da profissão dessas categorias.

Sem a volatização do corpo técnico não existe ressocialização, os policiais

penais precisam também da nossa atenção, sobretudo, no atendimento de saúde mental, tendo em vista

os recentes casos de suicídio.

Gostaria de concluir sem deixar dúvidas sobre os pontos de contribuição para

esse diálogo, cujo questionamento principal é: como enfrentar os impactos da pandemia e aprimorar a

execução penal?

A primeira e mais importante resposta é óbvia, porém a mais desafiadora, todos

devemos contribuir integralmente para a lei de execução penal, nossas políticas e práticas diárias

precisam estar honesta e verdadeiramente pautadas na LEP, sem favoritismos, exceções ou restrições,

com diálogo e transparência junto a todos os atores do processo, incluindo as pessoas privadas de

liberdade e seus familiares.

A partir da compreensão de que uma única categoria profissional ou poucos

indivíduos tomando decisões em espaços herméticos são incapazes de solucionar os problemas, é

necessário promover a valorização e a participação da sociedade civil, a valorização também dos

familiares das pessoas privadas de liberdade no processo de aplicação da pena e reintegração social.

Precisamos reconhecer que o ator principal da ressocialização da pessoa privada
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de liberdade no Brasil é o familiar.

Tolerância zero à tortura, aos abusos de poder e restrições de direito, seja por

práticas ou omissões de indivíduos ou grupos de qualquer categoria ou posição.

Políticas e ações que proporcionem acesso de direitos, integração social de

todos os privados de liberdade em qualquer espaço prisional, sobre pena de acirrar a segregação já

instaurada.

Finalmente não poderia deixar de mencionar o Cristo, pessoa que me inspira e

aconselha, hoje pela providência divina, em todas as igrejas católicas do mundo inteiro o Evangelho do

dia está em Marcos, Capítulo 9, cujo versículo 13, Jesus diz: “Misericórdia quero, não sofrimento”.

A misericórdia não pode ser compreendida como impunidade, o erro por mais

terrível que seja, não muda a natureza humana do indivíduo, a misericórdia de que fala o Evangelho é

dar a pessoa a possibilidade de se levantar dos seus crimes, resgatar sua dignidade e reconstruir sua

identidade, ajudá-las a ter êxito nisso é a nossa grande e coletiva missão.

Que Deus nos ajude.

Obrigada e parabéns ao Poder Judiciário de Mato Grosso por esta linda

audiência pública.

Muito obrigada.

EXMO. SR. DOUTOR EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

(JUIZ-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO)

Obrigado Ana Cláudia, confesso que quando começamos a formatar essa

audiência pública, uma das primeiras autoridades que lembramos em colocar é a Pastoral Carcerária.

Excelente a sua fala pela busca da reintegração social e audiência pública é isso,

é ouvir as várias faces da sociedade e você representa a face da Pastoral Carcerária.

Parabéns pelo trabalho desempenhado na Pastoral.

Nesse eixo também me solidarizo com todas as vítimas desse vírus tão cruel,

vírus que devastou corações, pois cada vítima é o amor da vida de alguém.
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Por fim, friso também que a Corregedoria repudia toda e qualquer prática de

tortura e tem adotado todas as providências necessárias para elucidação dos fatos, observando sempre o

devido processo legal e o contraditório.

Mais uma vez Ana Cláudia, fica aqui registrado o meu agradecimento e dessa

Corregedoria Geral de Justiça pela sua presença e pela sua fala nessa audiência pública.

Obrigado novamente.

Temos aqui uma pergunta do Senhor Breno Soares e vou endereçá-la para o

Desembargador Marcos Machado, em que questiona-se: “É notório que a união das instituições está e

colherá bons frutos do sistema carcerário. A reincidência é um dos fatores negativos do sistema e

vemos que a contingência dos réus e presos não se limita no Judiciário, mas sim no quesito estrutural do

sistema. Pergunto, o propósito do encarceramento está na ressocialização; no tráfico de entorpecentes, a

monitoração eletrônica, podendo ser utilizada de forma cautelar diversa da prisão é eficaz em face do

referido crime?”.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (DIRETOR-GERAL DA

ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DE MATO GROSSO)

O que identificamos nessa experiência, inclusive ultrapassando os limites dos

territórios de Mato Grosso, buscando pesquisas em outros Estados, primeiro é importante fazer um

resgate da tornozeleira, que iniciou na legislação brasileira para atender a execução penal, o regime

semiaberto, pela ineficácia do controle e inexistência de comunidades agrícolas, industriais que

permitissem o cumprimento do regime intermediário entre o aberto e o fechado e essa foi a grande

salvaguarda dos juízes, cuja experiência na execução penal foi positiva e disseram para a linha cautelar.

O que afirmei claramente, por experiência e é uma análise de casos para

julgarmos, é que ela é sim um instrumento eficaz para o tráfico eventual.

Agora, o traficante que faz do comércio de drogas sua profissão, sua atividade

para subsistência ou para a sua própria vida, sustento, sua ganância, seus anseios materiais, não é a

tornozeleira que mudará essa história, ele obviamente dará um jeito de burlar ou estabelecer o seu

rompimento e naturalmente destruir o próprio instrumento, mas acredito que sim, uma das alternativas

tanto para o regime semiaberto como para o monitoramento cautelar em substituição à prisão

preventiva.
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EXMO. SR. DOUTOR EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

(JUIZ-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO)

Obrigado, Desembargador Marcos Machado.

Obrigado também ao nosso convidado Breno Soares pela pergunta.

Mais uma vez, quero agradecer aos expositores desse segundo eixo, ao

Desembargador Marcos Machado, Psicóloga Naila e também a nossa querida Ana Cláudia,

representante da Pastoral Carcerária.

Passo ao nosso terceiro eixo: Tecnologia como instrumento de aprimoramento

da execução penal e de minimização dos impactos da pandemia no sistema prisional.

Peço, por gentileza, ao nosso mestre de cerimônia que anuncie o nosso

expositor, Doutor Antônio Carlos de Castro Neves Tavares.

EIXO III – TECNOLOGIA COMO INSTRUMENTO DE

APRIMORAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL E DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA

PANDEMIA NO SISTEMA PRISIONAL

PALESTRA VII

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

O Dr. ANTÔNIO CARLOS DE CASTRO NEVES TAVARES, Juiz Auxiliar

da Presidência do CNJ e integrante do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema

Carcerário e Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas– DMF.

Juiz titular da 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul/RS. Pós-graduado pela Escola

da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e Universidade Estácio de Sá. Graduado pela Universidade
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Federal do Rio de Janeiro.

Com a palavra, Dr. ANTONIO CARLOS DE CASTRO NEVES TAVARES,

do DMF/CNJ.

O EXMO. SR. DR. ANTÔNIO CARLOS DE CASTRO NEVES

TAVARES (JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO CNJ E INTEGRANTE DO

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA

CARCERÁRIO E SISTEMA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS– DMF)

Boa tarde, senhoras e senhores.

É um prazer muito grande conversar com o Estado do Mato Grosso, mais uma

vez, Estado que sempre nos recebe com todo carinho.

Gostaria de saudar de início a Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal

de Justiça Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Excelentíssimo Senhor Governador

do Estado Senhor Mauro Mendes, que esteve aqui conosco mais cedo, Excelentíssimo Senhor

Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, Excelentíssima Senhora Ministra

Corregedora Nacional da Justiça Ministra Maria Tereza.

Saúdo em especial a essas autoridades e gostaria também de saudar Doutor

Cajango, é um prazer muito grande estar aqui neste evento sobre a sua batuta.

Cumprimento também a Doutora Helícia Lourenço, Senhora Josiane Fátima

de Carvalho, que estão aqui na mesa que seguirá nesta terceira etapa deste encontro tão importante.

Ressalto mais uma vez, a minha satisfação em poder contribuir com o debate,

apresentando dois dos campos de atuação do departamento de monitoramento de fiscalização do

sistema carcerário, do sistema de medidas socioeducativas que são muito caros e dialogam com o

tema dessa audiência, desse eixo, a tecnologia como instrumento de aprimoramento da execução

penal e minimização dos impactos da pandemia no sistema prisional e a implantação nacional do

sistema eletrônico de execução unificado CEO.

Agradeço a referência, sou juiz de direito no Tribunal do Estado do Rio

Grande do Sul e desde dezembro de 2019 estou atuando como juiz auxiliar da Presidência do CNJ,

atuando perante o DMF.
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O Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário, criado pela

Emenda Constitucional 45 de 2004, instalado em 14 de junho de 2005, nos termos do Art. 103-B da

Constituição da República, que tem a missão de desenvolver políticas judiciárias que promovam

efetividade e a unidade do Poder Judiciário orientados para os valores de justiça e de paz social.

Departamento de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e do

sistema de medidas socioeducativas, o DMF, é um departamento do CNJ criado pela Lei 12.106 de

2009 a prestar assistência técnica para detectar problemas e propor melhorias às gestões de prisões de

unidades socioeducativas, assim como auxiliar no desenvolvimento dos sistemas prisionais

replicados a todo país, estimulando e induzindo a articulação de políticas e práticas relacionadas aos

desafios dos sistemas carcerários socioeducativos nacionais.

Acerca da criação do DMF em 31 de agosto de 2009, o Excelentíssimo

Senhor Ministro Gilmar Mendes encaminhou à Câmara dos Deputados o projeto legislativo que daria

origem à Lei nº 12.106, destacando que um único liberto sobre excesso de execução e há centenas de

exemplos nesse sentido, tal como denunciam os mutirões carcerários, já justificaria todo o esforço de

preocupação para criação dessa estrutura no âmbito do Poder Judiciário, trazendo à luz todos os

problemas que concerne nas prisões e cumprimento da pena e chamando a responsabilidade de todas

as autoridades e a sociedade para o equilíbrio dessa situação.

Nessa mesma perspectiva indicamos também os problemas que concernem ao

sistema socioeducativo que deve se pautar em sua perspectiva pedagógica.

Desde a sua criação, o DMF protagonizou importantes iniciativas no

cumprimento da sua missão institucional, que envolvem políticas públicas judiciárias ao sistema

prisional e sistema socioeducativo.

Considerando a declaração pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da DPF

347, em 2015, ao reconhecer o estado de coisas inconstitucionais do sistema penitenciário brasileiro,

bem como posteriormente, decisão proferida no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143988

do Espírito Santo em 2020, a complexa crise no sistema prisional e sistema socioeducativo que exige

ações conjuntas que articulem esforços do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério

Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil e todos os entes federados.

Feitas essas considerações, gostaria de solicitar a projeção dos slides, por

favor.

Na tela é a logo do “Fazendo Justiça” e a complexidade dos temas que se
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inserem na crise do sistema prisional exige de fato um esforço conjunto articulado dos Poderes

Executivo e Judiciário, bem como os entes federados em geral.

O Conselho Nacional de Justiça então celebrou termos de cooperação técnica

com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e com o programa das Nações Unidas para o

desenvolvimento que resultaram no “Justiça Presente”, hoje submetido ao novo ciclo denominado

“Fazendo Justiça”, cujo objetivo é propor, oferecer e diversificar ferramentas estratégicas a aprimorar

o monitoramento e fiscalização do sistema prisional e sistema socioeducativo.

Essa parceria vem desencadeando arranjos interinstitucionais desenhados com

foco em resultados efetivos. Algumas ações e resultados terão um detalhe mais adiante.

Parte-se da premissa de que é necessário agir em diversas frentes, propondo

enfrentamento das questões estruturais dos sistemas penal e socioeducativo, afim de qualificar a

aplicação da pena das medidas socioeducativas de modo digno e pelo exercício de cidadania às

pessoas em geral, sobretudo, àquelas egressas do sistema, melhorando a capacidade de gestão.

A incidência nos ciclos penal e socioeducativos se dão desde a porta de

entrada por meio de sua qualificação e efetividade através da responsabilização inteligente, no âmbito

das alternativas penais e sistema prisional por intermédio da gestão informatizada da execução penal

e integrações eficientes, melhorando os Estados e a qualificação, monitoramento da custódia

prisional, bem como da qualificação dos serviços de alternativas penais, no âmbito da porta de saída,

pela inserção socioeconômica das pessoas egressas com atenção especializada a essas.

Cumpre destacar que as ações do “Fazendo Justiça” são desenvolvidas em

conformidade com planos executivos estaduais, customizados para cada unidade da Federação.

Os planos executivos são elaborados a partir de levantamento de informações

preliminares, reuniões com grupos de monitoramento de fiscalização e com Coordenadorias de

Infância e Juventude dos Tribunais de Justiça, bem como por intermédio de missões aos Estados, a

permitir a validação e aprofundamento de diagnóstico.

O “Fazendo Justiça” se aproxima dos atores locais e da realização

diversificada para realizar os seus escopos em todo país.

O programa compreende quatro eixos de atuação constituídos por um

conjunto de estratégias. O eixo 1 relativo à porta de entrada, medidas destinadas a fomentar o alcance

da proporcionalidade penal, ações como fortalecimento da audiência de custódia, alternativas penais,

monitoração eletrônica.
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O eixo 2 relacionado à garantias e direitos, aprimoramento do sistema de

informação e controle quantitativo dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

O eixo 3 com as atividades comprometidas com a garantia e direitos e

promoção de iniciativas de educação e geração de renda, tanto intramuros como para pessoas

egressas do sistema prisional, porta de saída e aqui remonta a atuação tão importante indicada pelo

Ministro Gilmar Mendes, quando mencionou tanto os mutirões carcerários quanto o “Começar de

Novo”, que estão integrados ao eixo 3.

Por fim, o eixo 4 congrega ações de aprimoramento tecnológico em relação à

execução penal, contemplando iniciativa de emissões de documentação civil à população presa,

mediante identificação biométrica.

Historicamente tem iniciado importantes ações encadeadas que foram

essenciais no alcance do cenário atual, os mutirões carcerários, o “Começar de Novo”, com essas

ações capitaneadas pelo ministro Gilmar Mendes ao trazer ao Poder Judiciário a tarefa de fomentar

ações de nível nacional, com vistas a garantir direitos e assegurar inserção laboral e social das

pessoas egressas do sistema prisional.

Posteriormente a gestão do Ministro César Pelozo, o CNJ voltou os olhos ao

sistema de execução das medidas socioeducativas, surgindo assim o “Justiça ao Jovem”.

Em 2015 o CNJ liderou um verdadeiro salto civilizatório ao instituir as

audiências de custódia em todas as unidades da Federação, fazendo valer o direito de toda pessoa

presa ser apresentado à autoridade judicial em 24 horas.

Ainda sobre o comando do Ministro Ricardo Lewandowski, o CNJ

reconhecendo a importância do “Começar de Novo”, propôs o surgimento dos escritórios sociais,

disseminando os equipamentos voltados ao atendimento, encaminhamento das demandas das pessoas

egressas do sistema prisional e seus familiares por todo o país.

Mais importante é o reconhecimento judicial e qualificado de um quadro de

relação massiva, generalizada e sistémica dos direitos fundamentais das pessoas privadas de

liberdade, cuja superação é apenas possível por meio de transformações estruturais.

Daí o surgimento dessa parceria que deu origem ao “Justiça Presente”

posteriormente denominado “Fazendo Justiça”. O programa se estruturou com base nessas estratégias

e impactos, como os senhores podem ver nesse terceiro slide apresentado.

Ao longo da atuação do programa sobre círculos penais socioeducativos, as

Notas Taquigráficas  - Fl. 76 de 107

Relatório de Audiência Pública “Impactos da pandemia no sistema prisional e Estratégias para aprimoramento da execução penal” 199



Relatório de Audiência Pública “Impactos da pandemia no sistema prisional e Estratégias para aprimoramento da execução penal” 200

ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA JUDICIÁRIA

SETOR DE TAQUIGRAFIA

incidências das ações têm sido direcionadas ao aperfeiçoamento do filtro da porta de entrada, ou seja,

valorização das medidas cautelares do artigo 319, bem como as alternativas penais e no caso

socioeducativo, as questões relacionadas às demais medidas socioeducativas previstas no Estatuto da

Criança e do Adolescente e a utilização da eficiência no cumprimento da pena e das medidas

socioeducativas.

Todos esses iniciativas e projetos têm sido bastante baseados em evidências e

boas práticas.

Conforme já dito, o “Fazendo Justiça” é dividido em quatro eixos,

desenvolvidos em 28 ações simultâneas, ações realizadas nesses eixos e também de forma

transversal.

No site do CNJ, cnj.jus.br/sistemacarcerario, tem toda atuação do PMF e na

aba do “Fazendo Justiça” é possível ter acesso a cada uma de suas 28 iniciativas. São folders

extremamente claros, diretos e esclarecedores.

A partir de um desses folders é possível ter o código QR a levar a todos os

demais e é uma iniciativa muito interessante de propagação dessas ideias.

Agora colocaremos uma lupa no plano executivo do Mato Grosso, passando a

apresentar algumas ações e pactuações realizadas com o “Fazendo Justiça” pelo DMF no Mato

Grosso.

Quanto ao eixo 1, a proporcionalidade penal, porta de entrada, pactuadas estas

entregas. Entrega dos manuais de audiência de custódia, realização de eventos de auto estudos,

serviços de atendimento a pessoa custodiada, fortalecimento do curso de dados padronizados à

audiência de custódia, apoio e implantação das centrais integradas de alternativas penais,

sustentabilidade e fortalecimento da política estadual de alternativas penais pelo grupo gestor local.

Quanto ao eixo 2, socioeducativo, apoio institucional ao Tribunal de Justiça e

do Tribunal de Justiça para implementação e fortalecimento, realizando o artigo 88, inciso 5, do

ECA.

A implantação das centrais de vagas, programas de acompanhamento

adolescente com inserção nas políticas sociais, fortalecimento e acesso ao programa de

profissionalização e aprendizagem.

No eixo 3, da cidadania, especialmente em relação a egressos do sistema

prisional, são essas as entregas listadas: implantação do escritório social, adoção de mecanismos
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municipais ao emprego e a locação de mão de obra, implementação do EP Escritório Social Virtual,

que é uma ideia extremamente interessante, inclusive para oferta de empregos e para que a sociedade

possa se engajar nas oportunidades aos egressos, estratégia de iniciar o fortalecimento da PNAISP,

articulação interdisciplinar de saúde, justiça criminal, assistência por meio das equipes conectoras e

equipes de saúde das unidades prisionais.

Temos alguns dos registros dessa inauguração realizada em 19 de novembro

do ano passado.

Quanto ao sistema eletrônico de execução unificado, temos atuações

importantes a mencionar, cabendo destacar de início que a ausência de dados sobre o sistema

prisional gera impactos para formulação de políticas públicas de modo adequado, bem como

gerenciamento de serviços à população privada de liberdade.

Em 2019, o Poder Judiciário ainda não tinha sistema de dados que apontasse

de forma acessível e transparente a população prisional, quem estava preso, quantos eram mulheres e

homens, negros, demais etnias, quantos estavam com benefício e penas vencidas.

O Conselho Nacional de Justiça, como órgão de coordenação e planejamento

administrativo do Poder Judiciário, tem atuado a viabilizar o aperfeiçoamento do sistema judiciário

brasileiro e a concretização do ideal de uma justiça séria e eficiente, pressupostos necessários para

realização do princípio da segurança jurídica.

Em razão da imperiosa necessidade de conhecer quem é a população prisional

brasileira, o CNJ em parceria com o DEPEN tem investido na disseminação e aprimoramento do

SEEU como estratégia nacional e tem se empenhado em concretizar e otimizar a adoção do processo

eletrônico no Poder Judiciário.

A nacionalização do sistema no âmbito do Poder Judiciário está voltada à

economia, à eficiência e à desburocratização do Poder Judiciário, na medida em que a uniformização

dos sistemas permite melhor experiência dos usuários, maior controle e confiança dos dados,

estatísticas processuais em nível nacional, permitindo assim maior monitoração de suas atividades

com vício em seu aperfeiçoamento.

Assim, evita-se a replicação de estrutura dedicada à gestão de tecnologia da

informação em cada um dos Tribunais, em um esforço associado a essas estruturas.

Diversos Tribunais foram adquirindo ou constituindo ferramentas próprias

para gerir a execução penal, diante da profusão de sistemas que não se comunicavam entre si o CNJ
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reuniu magistrados de todo o país a discutir e escolher qual sistema apresentava melhores soluções

para o trabalho cotidiano e a ferramenta escolhida foi o SEEU, Sistema Eletrônico de Execução

Unificado, software não proprietário de código aberto e desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do

Paraná, no ano de 2015.

O aprendizado do CNJ com a disseminação do PJE contribuiu para que

fossem feitas as opções pela efetiva implantação de sistema único, em vez de integração daqueles já

existentes em operação mediante adoção de padrões de interoperabilidade.

Por essa razão, o CNJ optou por realizar a nacionalização do SEEU

incorporando todos os processos de execução penal dos Tribunais.

Dessa forma, realizou-se nova regulamentação por meio da resolução CNJ

280 de 2019, sucedendo a Resolução de 2016.

Com a nova resolução 280 restou garantido que a execução penal pudesse

tramitar exclusivamente no SEEU e que a implementação das soluções de interoperabilidade

viabilizassem o compartilhamento de dados com outros sistemas.

A disseminação nacional do sistema eletrônico de execução unificado permite

a um só tempo maior controle sobre o prazo e qualidade do processo, viabilizando a própria

integração dos diferentes Tribunais em todo país.

Para além de gerenciamento e transparência das informações da população

privada de liberdade, percebe-se que a nacionalização do SEEU cria todas as condições necessárias

para que um processo de execução penal se dê nos estritos limites do que prevê a legislação aplicada

ao tema.

As penas com benefícios vencidos poderão finalmente deixar de caracterizar

o estado de franca ilegalidade que marca a execução penal no país.

Eis alguns marcos normativos importantes à implementação do SEEU,

fazendo uma alusão à Resolução CNJ 304, que estabelece prazo até 30 de junho de 2020 para os

processos de execução que estivessem no SEEU.

Como apontado anteriormente a base unificada nacional de execução penal

apresenta diversos benefícios como a identificação única do cidadão sentenciado em território

nacional, além de um processo 100% eletrônico e acessível às partes e familiares por meio do qual

qualquer computador conectado à internet terá acesso às informações atualizadas.

A integração entre atores de execução penal passa a ser muito mais completa,
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contemplando famílias, Defensoria Pública, Ministério Público, advogados e todos os atores do

sistema penitenciário.

A unificação do sistema eletrônico da execução penal também permite a

realização em tempo real do cálculo de pena, gerando alertas e facilitando a identificação de

incidências de execução penal, como induto, nova condenação, prisão, fuga, interlocução, remissão e

falta grave.

No quadro apresentado está o fluxograma do processo de implantação do

SEEU que passa por etapas estruturantes, o plano estratégico, a missão pré-operacional, preparação e

finalmente a parte operacional, implantação efetiva do SEEU.

De janeiro de 2019 a maio de 2021, a implantação no SEEU de quatro

Tribunais passou a alcançar 33, o que é uma marca muito interessante e expressiva.

Nesse mesmo intervalo de tempo o SEEU teve um avanço de 109 mil

processos, alcançando mais de um milhão de processos, com isso o cenário que temos hoje é de 20

Tribunais no país com a adesão de 100%, inclusive o Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Há 11

(onze) Tribunais com adesão maior que 90%, 01 (um) tribunal com adesão de 87%, 01 (um) com

48% e 03 (três) Tribunais que além da justiça eleitoral, ainda não iniciaram a implantação, mas já

estão com a parte operacional por se iniciar.

E esses são os resultados da implantação do SEEU.

A equipe de implantação do SEEU no CNJ conta com mais de onze juízes

distribuídos em seis Estados brasileiros. Nessa integração tão ampla foi possível contemplar mais de

150 parceiros com a implantação do SEEU com os Tribunais de todo o país, Ministério Público,

Defensoria Pública, seccionais da OAB, administrações penitenciárias, Conselho da Justiça Federal,

dentre outros.

Atualmente existe uma força tarefa pela implantação nacional de SEEU que

conta com mais de cem servidores requisitados pelo CNJ com mais de 150 voluntários da ONU.

Diante de diversas missões, eventos realizados no Brasil, atualmente são mais

de 10 mil pessoas capacitadas a atuar, alimentar e operar o SEEU, incluindo magistrados, servidores

e colaboradores de diversas instituições parceiras.

Esse é o último resumo com resultados obtidos até maio de 2001, com

implantação do SEEU.

Ao longo da implantação e aprimoramento do SEEU foram desenvolvidas
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algumas versões que contemplaram atualizações em relação a gestões anteriores, na versão 5.6 até a

versão 6.0 é possível desenvolver ferramentas de correções, trocas e tecnologia que incorporaram o

pacote anticrimes até chegada do SEEU na nuvem, que é a última grande inovação do sistema.

O SEEU também permite integração de sistemas e cadastros nacionais e

sistemas de informação biométrica, o que facilita a comunicação de dados, confiança das

informações e o acesso integrado das instituições parceiras.

A integração do SEEU contempla não somente sistemas do CNJ, mas de

sistemas da fase de conhecimento dos Tribunais e também de segunda instância. Além de realizar a

nacionalização do SEEU, o CNJ no âmbito do programa “Justiça Presente”, que agora está sob o

ciclo “Fazendo Justiça”, concedeu modelo de governança e transparência a permitir a

sustentabilidade do SEEU.

Tal modelo teve suas diretrizes principais reguladas por meio da resolução

280.

A estratégia de governança está estruturada nas seguintes linhas de atuação:

gerir o SEEU com aspectos técnicos, informacional de recurso de negócios buscando sempre sua

atualização para correção de falhas, melhorias e evolução; publicar e atualizar manual de uso do

sistema para usuários internos e externos assim disponibilizado no sítio do CNJ; administrar a central

de atendimento dos usuário visando a resolução de dúvidas dos usuários, bem como a consolidação

em gestão das demandas para correção de erros, melhorias e evolução do sistema; gerir a

infraestrutura de tecnologia da informação visando garantir a disponibilidade do SEEU, acompanhar

na execução do plano de ação avaliando se as atividades envolvidas estão adequadas e em

consonância com objetivos definidos para o SEEU e monitorar e avaliar periodicamente os resultados

do plano de implementação, com vícios a melhorar a sua qualidade, eficiência e eficácia, bem como

aprimorar a execução e corrigir eventuais falhas identificadas.

Esse fluxo retrata as demandas periódicas de governança do SEEU contendo

grandes blocos de atividades desempenhadas diariamente, semanalmente, quinzenalmente e a cada

quatro meses.

Nessa ampliação das ações de governança diárias que correspondem a

compilação interna das demandas para o SEEU, listagem de demandas e cadastro no mesmo

fluxograma foi feito um recorte de atividades realizadas a cada quatro meses.

Nessa fase do processo de governança são apresentados relatórios para a
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consolidação do fluxo, cronograma de atividades e a realizada a reunião com o Comitê

Interinstitucional tendo por base parâmetros definidos.

Finalmente, apontado o cenário de implantação do SEEU no Estado do Mato

Grosso, o processo durou de fevereiro a abril de 2019, em que existem 51.002 execuções penais em

tramitação no SEEU e a distribuição de Kits de identificação biométrica está prevista para julho de

2021, para este mês.

Diante disso, é de se destacar o sucesso da metodologia de expansão do

SEEU, implementado em fases que pode ser verificado pelo alcance de grandes resultados em todo

território nacional, como a implantação do sistema em mais de trinta Tribunais e a existência de cerca

de 1,4 milhão de processos cadastrados.

Esses números refletem a centralidade dada pelo CNJ às ações destinadas a

possibilitar o controle estrito de dados afetos a execução penal no Brasil, possibilitando de forma

inédita ao Poder Judiciário em parceria com o Poder Executivo, contar com banco de dados confiável

a refletir fielmente a situação das pessoas privadas de liberdade no país.

Importa frisar, portanto, a título de conclusão da presente apresentação é que

o SEEU não se revela apenas ferramenta de avanço tecnológico, mas representa antes uma mudança

estrutural de gestão judiciária que visa o respeito ao reconhecimento dos direitos de pessoa privada

de liberdade de maneira efetiva concreta e objetiva, de forma a permitir intervenção precisa no estado

de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro nos termos daquilo que determinou o

Supremo Tribunal Federal.

É o que busca o DMF, é o que busca o CNJ e é para isso que trabalhamos.

Agradeço imensamente a oportunidade e é uma honra muito grande poder

falar com as senhoras e com os senhores.

EXMO. SR. DOUTOR EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

(JUIZ-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO)

Obrigado Antônio Carlos, pela disponibilidade de Vossa Excelência, sei que já

passam das 19 horas, onde o senhor está.

Notas Taquigráficas  - Fl. 82 de 107

Relatório de Audiência Pública “Impactos da pandemia no sistema prisional e Estratégias para aprimoramento da execução penal” 205



Relatório de Audiência Pública “Impactos da pandemia no sistema prisional e Estratégias para aprimoramento da execução penal” 206

ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA JUDICIÁRIA

SETOR DE TAQUIGRAFIA

Parabéns pelo grandioso e respeitoso trabalho à frente do CNJ, no programa

“Fazendo Justiça” e no DMF.

Como bem disse aqui, nossa convidada de honra Ministra Corregedora do CNJ,

Maria Thereza de Assis Moura, o Poder Judiciário é o zelador fiel e vigilante do preso e Vossa

Excelência, é um grande zelador, fiel e vigilante de todo sistema prisional.

Quero aqui nessa oportunidade registrar os meus agradecimentos ao colega

Otávio Peixoto e ao Desembargador Luiz Ferreira da Silva pela implantação do SEEU em Mato Grosso,

no ano de 2019, quando estava à frente dessa Egrégia Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso.

Doutor Antônio Carlos, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e nos

brindar com vossa rica exposição acerca das benesses, modernização e expansão do SEEU que com

certeza acarretará uma celeridade processual nos executivos penais e aproveitando a oportunidade

estamos aqui no aguardo dos kits biométricos.

Obrigado, doutor.

O EXMO. SR. DR. ANTÔNIO CARLOS DE CASTRO NEVES

TAVARES (JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO CNJ E INTEGRANTE DO

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA

CARCERÁRIO E SISTEMA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS– DMF)

Obrigado, agradeço imensamente e em uma fala sobre tecnologia, dar uma

instabilidade na internet foi bastante inusitado, mas tudo bem, desculpem o contratempo.

EXMO. SR. DOUTOR EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

(JUIZ-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO)

Peço agora ao nosso mestre de cerimônia, para que anuncie a nossa próxima

expositora, a Colega Helícia Vitti Lourenço.
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PALESTRA VIII

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

Exma. Dra. HELÍCIA VITTI LOURENÇO, Juíza de direito Titular da

Primeira Vara Criminal e da Vara de Execução Penal de Cáceres, Juíza de Direito do Tribunal de

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Atualmente Titular da Primeira Vara Criminal de Cáceres e Juíza da Execução

Penal. Juíza Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC

Virtual Estadual. Membro do GMF – Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema

Penitenciário e do Sistema Socioeducativo de Mato Grosso (GMF-MT).

Membro da Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas do TJMT. Integrante do

Grupo de Estudos da Magistratura de Mato Grosso - GEMAM.

Especialista em Direito Processual Penal pela Faculdade IBMEC-SP e

Instituto Damásio de Direito. M.B.A. em Poder Judiciário - FGV/RJ. Pós-graduada em Ciências

Penais pela Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL. Especialista em Jurisdição Civil –

ESMAGIS/MT- Grupo ATAME-UCAM. Especialista em Direito Aplicado pela Escola da

Magistratura do Estado do Paraná. Graduada em Direito pela Universidade Paranaense – UNIPAR –

PR.

Com a palavra, a Dra. HELÍCIA VITTI LOURENÇO, do TJMT, Comarca

de Cáceres.

EXMA. DRA. HELÍCIA VITTI LOURENÇO (JUÍZA DE DIREITO DA

1ª VARA CRIMINAL E DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE CÁCERES)

Boa tarde a todos.

Quero cumprimentar a todos os participantes dessa audiência pública virtual.

Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso

Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral de

Justiça, Desembargador José Zuquim Nogueira, Excelentíssima Senhora Corregedora Nacional de

Justiça, Maria Thereza Rocha de Assis Moura, Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar
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Mendes, Excelentíssimo Senhor Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema

Penitenciário do Estado de Mato Grosso Desembargador Orlando de Almeida Perri, Excelentíssimo

Senhor Diretor da Escola Superior da Magistratura Desembargador Marcos Machado, Excelentíssima

Senhora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que nos brinda aqui com sua presença na sala

virtual, os meus cumprimentos nas pessoas de quem eu cumprimento todas as demais autoridades,

desembargadores presentes, conselheiros, senhores expositores, Doutor Emerson Cajango, na pessoa

de quem eu cumprimento todos os demais colegas magistrados, membros do Ministério Público, da

Defensoria Pública, OAB, servidores e o público em geral.

Quero cumprimentar também o Doutor Antônio Carlos e a Doutora Josiane

que são expositores nesse mesmo eixo, eixo três.

Inicio parabenizando os expositores, até o presente momento, pelas valorosas

contribuições que foram extraídas de suas falas para aprimoramento da execução penal, que vão

agregar muito para nosso Estado de Mato Grosso.

Quero parabenizar o Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral de Justiça pela

iniciativa, pela escolha da temática para discussão em um momento muito atual e que encontra o

palco caro nesse processo de pandemia, que assola toda nossa humanidade.

Também quero agradecer ao digníssimo Corregedor pelo convite para

exposição do nosso trabalho frente à Vara da Execução Penal de Cáceres nessa audiência pública.

Nesse eixo, cuja abordagem é acerca do uso da tecnologia como instrumento

de aprimoramento da execução penal e de minimização dos impactos da pandemia no sistema

prisional, trago aqui algumas tecnologias que já são conhecidas e utilizadas no nosso ordenamento

jurídico, como ferramenta de aprimoramento, sendo elas: bloqueadores de celulares, monitoramento

por câmeras de vigilância dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, scanner corporal, sistema

eletrônico de execução unificado do SEEU como brilhantemente explicou nosso colega Doutor

Antônio Carlos, a videoconferência, monitoramento eletrônico, como ficou muito bem pontuado pelo

Desembargador Marcos Machado em sua fala em relação ao tráfico, e a saúde digita.

E peço vênia aos senhores para tratar aqui somente do emprego da saúde

digital como alternativa para a saúde integral da pessoa privada de liberdade na comarca de Cáceres e

como que essa ação contribuiu para o aprimoramento e a modernização dos trabalhos judiciais em

nossa Comarca.

A inovação que foi o principal destaque dessa prática consistiu na utilização
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da tecnologia de ponta em saúde digital, por intermédio de uma plataforma médica, para ampliar o

acesso à assistência à saúde e informação à saúde a pessoas privadas de liberdade, por intermédio da

Telemedicina, assegurando acesso médico, Teleconsulta/ Telemonitoramento e Teleatendimento,

prescrição médica e seguimento dos pacientes crônicos portadores de diabetes, hipertensão arterial,

cardiopatia, dentre outras doenças crônicas de forma igualitária entre a pessoa privada de liberdade e

o cidadão comum.

Essa prática teve início em junho de 2020, em plena pandemia e surgiu do

crescente aumento da pandemia e a preocupação em garantir o acesso médico dentro das unidades

prisionais, tanto para evitar o descontrole de casos e do ritmo de contágio da população carcerária,

pelo vírus, cuja contaminação em massa poderia levar o sistema de saúde público rapidamente ao

colapso, cuja consequência poderia resultar em uma tragédia social de dimensões incalculáveis.

Surgiu a implementação da telemedicina no âmbito da saúde pública local

para acesso a todas as pessoas privadas de liberdade.

Vocês se recordam que o Desembargador Orlando de Almeida Perri colocou

muito bem na sua fala, assim também como a psicóloga quando fez uso da palavra, sobre o anseio e o

medo que nós profissionais da execução penal tivemos com o que poderia acontecer com a pessoa

privada de liberdade.

Nessa perspectiva, enquanto juízes da execução penal do país todo, nos vimos

na árdua missão de decidir quem permanece preso, aglomerado, em razão da superlotação e sem

atendimento médico, porque não tínhamos médicos que atendessem essas pessoas privadas de

liberdade nas unidades em um contexto de pandemia e quem poderia aguardar essa crise

epidemiológica em prisão domiciliar.

Ao pensar sobre o que poderia ser possível realizar para amenizar essa

celeuma, encontrei um imprescindível suporte técnico científico disponibilizado pela Universidade

do Estado de Mato Grosso e enderecei uma carta de intenção ao Doutor Gleber, que é o Coordenador

do curso de medicina da UNEMAT e após muitas reuniões e muitos alinhamentos, conseguimos

implementar a telemedicina.

Essa ação buscou também algo inovador que fosse baseado ou ao menos

alinhado nas orientações contidas na nota técnica de inspeção pelo Poder Judiciário, nos espaços de

privação de liberdade no contexto de pandemia, que foi editada pelo CNJ, nas diretrizes emanadas

pela Recomendação 62, que foi prorrogada pela Recomendação 91 e orientações técnicas também
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traçadas tanto pelo DNF como pelo GMF/MT.

Na tentativa de atingir todo esse objetivo, o curso de medicina baseou-se em

modelos assistenciais de telemedicina e telesaúde e criou o programa de ampliação do acesso à saúde,

cujas competências científicas foram encontradas na instituição e quero deixar isso bem claro e foram

capazes, dadas às suas competências, de estruturar de forma rápida o processo de inovação e saúde

digital dentro das unidades penais de Cáceres.

Vamos iniciar o vídeo para tentar demonstrar como ocorre essa prática.

�� VT.3 (01:32) EXIBIÇÃO VÍDEO

EXMA. DRA. HELÍCIA VITTI LOURENÇO (JUÍZA DE DIREITO DA

1ª VARA CRIMINAL E DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE CÁCERES)

Enquanto a T.I. tenta resolver o vídeo, aproveito e adianto um pouco para dar

destaque em relação à forma como acontece a prática de assistência médica à pessoa privada de

liberdade no que tange à eficiência e à qualidade do atendimento médico porque vocês viram que a

teleconsulta ocorre com acompanhamento direto e presencial de uma enfermeira durante todo o

atendimento, temos enfermeiras em ambas as unidades.

Isso acontece tanto na unidade feminina, quanto na masculina. Garante-se

aferição de pressão, temperatura, saturação, escuta de batimentos cardíacos e pulmonar, conforme

orientação médica de forma mais exata e precisa, trazendo maior segurança ao médico, ao

profissional da saúde para emitir o diagnóstico e prescrever os medicamentos, como também mais

segurança para o paciente.

Ainda não está sendo possível reproduzir o vídeo.

Vamos prosseguir então, no final se tivermos um tempinho colocaremos

desde o início novamente, mas gostaria que vocês tivessem uma visão de como a telemedicina

ocorre.

Pode colocar o próximo slide, que é o da localização da prática, por favor.

A prática acontece aonde? Ela ocorre nas duas unidades prisionais de

Cárceres, situada na fronteira entre o Brasil e a Bolívia. A faixa de fronteira tem uma extensão de
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3.423km, sendo que Cárceres possui 750 km de limite seco e 233 km de limite alagado. Ela foi

considerada também em 2019 cidade gêmea de San Matías, da Bolívia, dada a proximidade com essa

cidade vizinha, são 100 km e já estamos na Bolívia.

Pode passar o próximo slide, por favor.

O público alvo e o alcance social dessa prática é algo que também ficou bem

evidenciado porque a prática da telessaúde atingiu esse público alvo e o alcance social à população

cacerense, baseada em mais ou menos 95 mil habitantes, mais os aproximadamente 400 pessoas

reclusas, privadas de liberdade entre homens e mulheres, temos mais ou menos 42 mulheres presas e

350 homens hoje.

E as pessoas também que cumprem pena no regime semiaberto, no aberto e

que estão em prisão domiciliar, desde que seja um grupo de risco, também são atendidas por esta

prática da telemedicina.

Nesse slide estão os nossos parceiros, sem os quais essa prática não

aconteceria, todos tiveram fundamental importância para que realmente essa prática se

desenvolvesse, que nascesse e apresentasse os resultados que apresenta hoje.

Eis o corpo técnico dessa prática, para conhecimento dos senhores, o Doutor

Gleber - Coordenador técnico-científico e também Coordenador do curso de medicina; Doutora Lígia

- médica supervisora clínica e preceptora da universidade no curso de medicina; a Vanessa Cristina

que prestou a declaração e foi entrevistada na prática, vocês viram no vídeo, e a Deusuíta Barbosa de

Medeiros que são enfermeiras que trabalham nas unidades prisionais de Cárceres e eu como juíza da

execução penal fiquei como supervisora-geral dessas ação, para todos os alinhamentos necessários

em prol de conseguirmos atingir uma maior amplitude dos objetivos daquele destino.

Quero compartilhar com vocês os benefícios advindos desta prática.

Nesse slide, o alcance social, já mencionei para vocês, teve essa abrangência

para incluir todas as pessoas em regime fechado, semiaberto, aberto e em prisão domiciliar assim

como a população cacerense.

Quero trazer o destaque também para o crescente aumento da segurança

pública, notadamente ante a diminuição de frequentes deslocamentos com escolta armada dos

reclusos até unidade básica de saúde ou hospitais para consulta e exames rotineiros.

O incremento da efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana, por

redução do constrangimento da pessoa presa ao adentrar na unidade básica de saúde com escolta
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armada, algemado e, como consequência, a redução da exposição, há riscos inerentes à

periculosidade dessa atividade, tanto à sociedade como aos policiais penais e profissionais da saúde,

minimizando potenciais tentativas de fuga, resgates ocorridos durante o transporte à unidade básica

de saúde ou hospital, com a observação de que estamos localizados em uma zona de fronteira, muito

propícia a esse tipo de atividade, principalmente quando a gente lida com o crime organizado.

Essas são as imagens do atendimento e deslocamento do recluso até unidade

básica de saúde e agora no próximo slide estão as fotos dos atendimentos dentro do nosso espaço de

privação de liberdade, especificamente essas fotos são da nossa unidade masculina.

Outro benefício dessa prática é a economia ao erário, obtida por intermédio

da significativa diminuição do uso de viaturas, gastos com combustível, desgaste dos veículos para

transporte desses presos.

Para vocês terem uma ideia no ano de 2019, e estou falando 2019 porque é

um ano considerado “típico”, depois em 2020 começou a pandemia e não dá tanto para ter uma base,

mas em 2019 foram registradas 139 saídas com escoltas armadas para atendimento médico da

unidade masculina de Cáceres.

Então, temos uma média de 12 saídas/mês. Hoje as saídas das unidades para

atendimento médico caíram para 01 saída/mês, aumentou-se consideravelmente o acesso ao

atendimento médico da pessoa privada de liberdade, porque hoje realizamos uma média de 30

consultas médicas/mês, fora os teleatendimentos e teleacompanhamentos, que vou mostrar para

vocês.

Ainda nesse mesmo ano, e é interessante que temos esse projeto piloto, então

podemos fazer essa comparação, porque temos duas unidades em Cárceres.

Então, no mesmo ano, em 2019, na feminina foram registradas 55 saídas com

escoltas para atendimento médico, uma média de 05 saídas/mês. Hoje as saídas da unidade feminina

para atendimento médico caíram para 03 saídas/mês. Este ano tivemos apenas 02 situações que foram

necessárias a saída de recuperandas da unidade feminina para atendimento em unidade básica de

saúde ou hospital.

Aqui é importante colocarmos também que a telemedicina não atende todos

os casos necessários, ainda existe necessidade do preso, em caso de emergência e urgência, ser

retirado da unidade prisional para deslocamento em caso cirúrgico, de intervenção hospitalar e

internação.
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Então, podemos observar que, além da economia dos recursos humanos e

materiais, essa prática mostrou-se bastante resolutiva durante o tempo que vem ocorrendo em

Cáceres, porque trouxe um aumento do número de reclusos que receberam e recebem assistência

médica, ou seja, ampliou o acesso à saúde. Antes eram 12 atendimentos médicos, hoje são 30.

Por que antes eram 12 atendimentos médicos? Porque não temos médicos na

unidade, então só saía para atendimento médico, só tinha atendimento médico ao preso que saía da

unidade prisional. Hoje temos 30 em média e só precisa sair uma pessoa/mês da unidade para

atendimentos de emergência, urgência.

Também teve a diminuição de saídas para assistência médica primária, que

caíram para 12, e essa prática também se pode observar por essa diminuição da necessidade de

atendimentos externos, isso a gente valora como um termômetro para aferir o grau de eficiência dessa

assistência médica prestada.

Então, veja que antes saíam 12, para casos de emergência e de urgência e hoje

sai só um, para caso de urgência e de emergência, ou seja, podemos afirmar que a (inaudível)

desenvolvida nesse projeto realmente está sendo eficiente porque, se não o fosse, manteríamos a

mesma média anterior de saída para urgência e emergência.

A prevenção, a informação à saúde e esse contato com o profissional da área

da saúde, o médico que antes não era assegurado a essa pessoa privada de liberdade, trouxe também

esse benefício que é colhido também no atendimento preventivo.

Outra questão que queria ponderar em relação a isso é que essa também se

mostrou resolutiva no que tange às soluções de alguns problemas corriqueiros nas unidades

prisionais, como remarcações de consultas, atraso nos atendimentos provenientes do efetivo

reduzido, falta de viatura disponível para escolta na hora do atendimento médico, tem que fazer

remarcação, profissional da saúde, ficava aguardando, acontece uma situação de urgência ou

emergência que impeça a escolta de estar naquele local, naquela hora, remarca, cuja solução para os

usuários não raras vezes era a movimentação da máquina judiciária para que fosse assegurado esse

direito ao atendimento médico básico e necessário.

Então, esse tipo de requerimento caiu muito, esse ano não despacho mais na

Vara da Execução Penal questões afetas à saúde, que antes eram mais corriqueiras, “requeiro que

vossas excelências assegurem direito de consulta”, “ele está com isso e não consultou”, então agora

não, agora isso não tem mais porque realmente é algo que vem apresentando resultado muito efetivo.
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Sem falar também nos benefícios para a gestão administrativa porque na

medida em que esses policiais penais, que a depender da periculosidade do preso que vai ser

encaminhado para a unidade básica de saúde são necessárias duas viaturas, às vezes quatro ou oito

agentes armados e isso, de certa forma, desguarnece a segurança pública do espaço de privação de

liberdade.

Hoje os policiais penais ficam mais tempo dentro da unidade prisional, não

saem mais tanto quanto saíam antes para esse tipo de atendimento a ser prestado pela pessoa privada

de liberdade, o que possibilita que o diretor ou a administração, a Secretaria de Administração

Penitenciária possam utilizá-los em outros afazeres.

Aqui se mostrou ecológica e sustentável, porque a gente não trata de

desperdício de materiais e produtos, porque nos atendimentos médicos presenciais, os EPI’s

utilizados, luvas, capotes, toucas, aventais, máscaras são descartados imediatamente, aumentando o

lixo e o risco de contágio. No atendimento remoto isso não acontece, não tem descarte de EPI’s.

Aqui também se mostrou um forte instrumento para aproximar o poder

judiciário, a sociedade civil, o meio acadêmico e médico à realidade da população carcerária na zona

de fronteira, contribuindo para a diminuição do preconceito e sendo até uma espécie de quebra de

paradigmas, buscando-se a valorização da vida, o respeito à diversidade, à igualdade e também à

dignidade da pessoa humana.

Tornou-se um espaço consideravelmente mais salubre, e que traz um

benefício de higidez física e mental para a pessoa privada de liberdade.

No Brasil, quando se fala de sistema prisional, associa com insalubridade,

essa prática, a exemplo das fotos que vocês viram, desmistifica um pouco isso, porque é algo que

trouxe para o local e para o espaço a salubridade associada à saúde física e mental da pessoa privada

de liberdade.

Bem, em relação à transparência dos trabalhos que foram realizados, pedirei

para passar para o Webinário.

Realizamos um Webinário para divulgação dessa prática da telemedicina, da

saúde digital utilizada para atendimento da pessoa privada de liberdade, através também de outra

prática, de uma ferramenta também inovadora, realizada com uso de tecnologia, principalmente

naquele início da pandemia em que um Webinário não era algo tão corriqueiro, porque hoje temos

dezesseis no mesmo dia, naquela época não era assim tão comum e foi utilizada aqui como
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ferramenta de interlocução para articulação institucional, para contenção do aumento da crise do

sistema prisional naquele contexto de pandemia e também como instrumento de pacificação social,

em razão da revolta dos familiares, eles estavam privados de visitas presenciais, estão ainda, vocês

viram os outros expositores colocando.

Então, eles ameaçavam movimentos quando a mídia divulgou os primeiros

casos de contaminação na unidade masculina. Isso associado à fakenews, que surgiu de uma forma

bem preocupante, que noticiava mortes de pessoas presas dentro da unidade masculina de Cáceres,

trouxe uma grande preocupação em relação à segurança, e também em plena pandemia de repente

entra todo mundo lá dentro da unidade, passa Covid para os presos, enfim.

Essa ampla divulgação dos trabalhos inovadores e humanizados para os

familiares das pessoas privada de liberdade, além de acalmar, de contribuir naquele momento para

pacificação social, que graças a Deus conseguimos esse objetivo, propiciou o chamamento reflexivo

da sociedade local, sociedade cacerense acerca da igualdade de tratamento dos direitos sociais e

fundamentais oferecidos ao cidadão comum e àquele que está preso em um processo de reinserção

social.

Foi uma experiência muito exitosa, queria poder falar mais um pouco, mas

vou passando aqui porque realmente não vai dar tempo, mas como juíza da execução penal e para

termos correcionais, essa ferramenta realmente foi algo muito valoroso, vou carregar comigo como

uma experiência fascinante, para poder ouvir de todos os lados, tivemos mais de 100 pessoas

participando, esse público era um público de familiares das pessoas privada de liberdade, podiam

falar o que eles quisessem e serviu como termômetro para, inclusive, medir, valorar possíveis

violações ou não de direitos humanos dentro da unidade prisional.

A experiência trouxe uma ferramenta muito importante no critério da

corregedoria dos presídios, que é uma das competências dos juízes das varas de execuções penais.

Bem, vou direto para os resultados obtidos.

Tivemos aqui um total de 867 atendimentos. Esses dados são durante oito

meses da prática, aqui também, pode passar o próximo slide. Nós tivemos aqui um total também, está

dividido o gráfico entre atendimentos das mulheres e dos homens, por mês, só para ficar um pouco

mais perceptível.

Agora quero dar um destaque específico em relação a algo que é perceptível,

algo que quero compartilhar enquanto magistrada da execução penal, que percebi melhora muito
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significativa no comportamento das pessoas privada de liberdade.

Não só, lógico, por causa da telemedicina, mas também contribuiu, mais por

conta da humanização da forma da execução da pena. Isso trouxe resultados muito significativos

inclusive, com reflexo direto na atividade jurisdicional. Por quê? Olha só, em 2018, tivemos 43

processos administrativos disciplinares ajuizados, instaurados na unidade masculina, aqui é só da

masculina.

Em 2019, foram 30. Em 2020, caíram para 09. Este ano a unidade instaurou

um único processo administrativo disciplinar, para aplicação de falta grave, média, leve.

Ou seja, menos movimentação da máquina judiciária, “então, levei para o juiz

para homologação da falta, se for grave tem as sansões inerentes, revoga até 1/3 da remissão de pena,

ou seja, o recuperando já fica mais tempo preso porque teve essa revogação, movimenta todo o

cartório para refazer a alimentação do SEEU, volta, alimentação não está certa devolve, alimenta,

homologa, não concorda, vai recurso para o tribunal”.

Essa movimentação da máquina judiciária caiu muito, de 43 ou 30 que fosse a

média de 2019, esse ano nós tivemos 01.

Ou seja, realmente esse comportamento e dos familiares também, é algo que

colocaria como uma forma de transmutação de comportamento da pessoa presa e dos seus familiares

também, que ficaram muito calmos com a notícia de ver e ouvir o que está acontecendo dentro da

unidade do espaço de privação de liberdade que ele está enquanto não podem entrar para ver

pessoalmente.

A prática da telemedicina, além de atender uma necessidade recorrente do

sistema da justiça criminal, que é a saúde da pessoa presa, também foi incorporado a um projeto

piloto de ensino no internato do curso de medicina, da UNEMAT, propiciando que futuros médicos

exercitem práticas contemporâneas da medicina digital e conheçam as necessidade da rotina

assistencial em saúde nos espaços de privação de liberdade.

Ainda subsidiou eficazmente o magistrado na tomada de várias decisões

durante o período da execução da prática, tanto no âmbito da execução da pena relacionado aos

presos condenados, como na seara do juízo de conhecimento, que seriam os presos provisórios. E

também nas decisões administrativas correcionais.

O que melhorou isso? Conseguir valorar com mais segurança e respaldo

técnico e científico o estado de saúde individual dessa pessoa presa e analisar também em um
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contexto amplo a saúde coletiva daquelas quase 400 pessoas presas naquele momento, que hoje já

reduzimos, graças a Deus.

Em âmbito de corregedoria das unidades prisionais, também trouxe esse

benefício muito importante.

Também revelou-se uma ferramenta valiosa para o atendimento eficaz e

célere das diretrizes traçadas pela recomendação n. 62 do CNJ, que está em vigor até o fim deste ano,

em dezembro de 2021, prorrogada pela recomendação n. 91, para muito além da viabilidade de

análise da concessão da prisão domiciliar, progressão regimental antecipada, concessão de liberdade

provisória, porque os relatórios médicos, após realização da teleconsulta ou do telemonitoramento

eram rapidamente juntados no SEEU. O processo vinha direto e fornecia um suporte técnico muito

seguro e confiável e, mais importante, imparcial para subsidiar o julgador nas decisões.

Com informações precisas dos dados clínicos atuais, transparecendo

realmente o estado de saúde da pessoa privada de liberdade para que o juiz pudesse valorar realmente

a importância da aplicação daquelas recomendações ou não.

Quantas vezes havia para o magistrado a seguinte situação: “ele tem problema

de pulmão desde muito tempo”, vem um laudo médico e diz: “não ele não tem nenhum problema de

pulmão, ou seja, vou negar porque não tem, não é grupo de risco”.

“Ah, eu sou grupo de risco por isso. Não você não é”. E o inverso também.

Realmente situações gravíssimas de pessoas privadas de liberdade, um grupo

de risco de vários presos. Tive uma situação que o preso tinha sete comorbidades, está até hoje em

prisão domiciliar, porque realmente se eu deixar ele lá dentro, ele corre um sério risco de ter a

Covid-19, pegar lá dentro e vir a óbito.

Isso traz uma credibilidade para a justiça criminal, além de modernizar a

prestação jurisdicional e a segurança para o usuário, para todos, ela dispensa o deslocamento do

profissional médico até a unidade prisional, permitindo além de um maior número de atendimentos

remotos, otimização do tempo, a diminuição dos riscos de contaminação pelo vírus, mostrando-se

uma prática segura tanto para o médico quanto para a pessoa reclusa, que está mantendo um total

distanciamento e também aos demais atores do sistema penal.

Ela trouxe mais uma inovação de benefício que foi a oportunidade de que,

aquele local de privação de liberdade fosse um espaço propício à pesquisa, novação, extensão

técnico-científica, em razão da universidade.
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Nessa perspectiva, a prática também propiciou um novo olhar à população

carcerária de Cáceres, que nesse momento deixa de receber e dar despesas como muitas vezes muitas

falas um pouco desencontradas, mas enfim, essa população carcerária passa a serviço à comunidade

acadêmica, passa a servir à sociedade e a união de esforços e os interesses produtivos estabelecidos

entre o meio acadêmico, meio jurídico, meio médico e a necessidade de atendimento básico dessas

pessoas privadas de liberdade impactou diretamente uma ação inclusiva e mostrou-se um potente

meio de assegurar os direitos constitucionais da pessoa humana.

Além da valorização e aprimoramento da qualidade do serviço de saúde

médica e o amplo acesso à saúde e à informação à saúde, que foi dispendida a população carcerária,

com toda sua peculiaridade, permitiu orientações médicas específicas à prevenção e à erradicação de

doenças adquiridas no ambiente prisional e às doenças comuns à população carcerária e abriu a

possibilidade de traçar cientificamente o perfil de saúde da pessoa privada de liberdade na zona de

fronteira.

A plataforma que foi adquirida traz todas essas ferramentas e essas

possibilidades de conseguirmos esse perfil da saúde, quem sabe até o perfil da saúde da população

carcerária brasileira, mas da fronteira a gente já vai conseguir.

Quero trazer um destaque para o que a saúde digital ou a telemedicina,

agregou para a execução penal. Ela agregou inovação, tecnologia de ponta, modernidade, efetividade,

celeridade, qualidade ímpar, humanização, expansão territorial, satisfação dos operadores do direito,

dos profissionais de saúde, do usuário, o pioneirismo na execução penal e a qualidade ímpar, que

falei duas vezes porque realmente é preciso frisar a qualidade do serviço que foi e está sendo

prestado.

A modernização avança e a abrangência da telemedicina nesses espaços

também estão alinhados com 02, dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável traçado pela

agenda 2030, da ONU.

São 17 e aqui o objetivo número 03, que é a saúde e bem estar, assegurar uma

vida saudável e promover o bem estar para todas as pessoas, todo cidadão, recluso ou não recluso,

sem distinção. E aqui ela propõe metas integradas de abordagem, promoção e saúde, bem estar,

fomento das capacidades humanas e olha o que ela traz de informação: “atualmente 63% de todas as

mortes do mundo provém de doenças não transmissíveis, principalmente cardiovasculares,

respiratórias, câncer e diabetes”.
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Por que no Brasil, não podemos começar a tratar essas doenças já dentro da

unidade prisional? Se realmente é fato os dados trazidos pela ONU, a telemedicina vai tratar essas

doenças que não são transmissíveis.

Aqui também, não sei se vocês viram na foto, mas vou trazer um destaque

aqui para o serviço de telemedicina de telecardiologia.

Temos recentemente uma médica que aderiu ao projeto, que é especialista em

cardiologia. Vocês estão vendo que o eletrocardiograma é realizado dentro da unidade prisional, é

feito lá dentro, tem enfermeira junto com a técnica de enfermagem e passa todas as informações para

a médica, então hoje eles conseguem atender essa demanda inerente ao atendimento cardíaco.

Esse atendimento é tanto para a pessoa privada de liberdade quanto para o

cidadão comum.

Voltando na agenda de 2030, o outro objetivo fora o 03 é o de número 16, que

é “a paz, justiça e instituições eficazes”. Promover sociedades pacíficas, inclusivas para o

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições

eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Farei bem rapidinho, é uma matéria que foi publicada na Folha de São Paulo,

no dia 12 de março de 2021, que fala assim: “No ano passado, como mostrou a folha, a principal

reclamação feita pelos detentos a defensores públicos foi a de que o número de profissionais de

saúde é insuficiente e que faltam medicamentos. Os presos disseram também, que detentos chegam a

morrer sem serem encaminhados para hospital ou unidade básica de saúde e a escolta para

atendimento médico externo foi reduzida na pandemia”.

A prática dispensa a escolta, vocês viram, dispensa o deslocamento, otimiza o

tempo, os recursos, então, se realmente esses foram os maiores problemas enfrentados pelo sistema

penitenciário nacional no enfrentamento à Covid-19 dentro dos espaços de privação de liberdade, a

prática da saúde digital atende significativamente a 03 dessas 04 reclamações que foram constatadas

na pesquisa.

Nesse cenário nacional, aonde o CNJ trouxe um aumento de 190% de um

levantamento feito de aumento de mortes de pessoas envolvidas no sistema penitenciário, a

implementação da saúde digital se mostrou uma alternativa tecnológica inovadora para assegurar

assistência à saúde da pessoa reclusa, mostrou ser uma ferramenta eficiente, célere e efetiva, para

modernizar a execução penal e assegurar a saúde integral da pessoa privada de liberdade.
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Finalizando, a ideia é, em razão da simplicidade da implementação da

execução se tornou um grande potencial de expansão geográfica dessa prática, com aperfeiçoamento

e modernização do programa de justiça criminal para os 46 espaços de privação de liberdade ou quem

sabe para todo o país.

Muito obrigada, peço perdão por ter estendido um pouquinho e me coloco à

disposição para eventuais perguntas.

Passo a palavra para o meu colega.

EXMO. SR. DOUTOR EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

(JUIZ-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO)

Obrigado Elísia! Quero parabenizá-la não só pela brilhante exposição, mas

sobretudo pela proatividade quanto à ação desse projeto inovador “Saúde Digital”, que possui a

mesma base tecnológica que o Hospital Albert Einstein utiliza em São Paulo na telemedicina.

Parabéns! Isso muito honra o nosso Tribunal e toda a nossa turma de magistratura.

E um parabéns especial, sei que você tem duas filhas cursando medicina e

tenho certeza que farão parte desse seu magnífico projeto. Muito obrigado.

Passo agora a palavra a nossa última expositora. Fechamento com chave de

ouro, Doutora Josane Fátima de Carvalho Guariente.

PALESTRA VIII

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, Promotora de Justiça

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal e da Execução Penal (CAO) do Ministério

Público de Mato Grosso e Coordenadora do Núcleo de Execução Penal da Capital.

Promotora de justiça do Ministério Público de Mato Grosso desde 1994. Pós

graduanda em Direito Penal e Criminologia - PUC/RS e pós graduanda em Ministério Público

Resolutivo e Gestão de Excelência pela Escola Superior do Ministério Público de Mato
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Grosso-FESMP/MT. Atualmente é Coordenadora do CAO-Criminal e da Execução penal e

Coordenadora do Núcleo de Execução Penal da capital.

Com a palavra Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, do CAO Criminal do

MPMT

EXMA. SR. DRA.. JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE

(PROMOTORA DE JUSTIÇA COORDENADORA DO CENTRO DE APOIO

OPERACIONAL CRIMINAL E DA EXECUÇÃO PENAL (CAO) DO MINISTÉRIO

PÚBLICO DE MATO GROSSO E COORDENADORA DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO

PENAL DA CAPITAL)

Boa noite a todos!

Primeiramente, quero agradecer ao Doutor Emerson Canjago pelo convite e

quero parabenizar o Tribunal de Justiça na pessoa da Desembargadora Maria Helena Póvoas, quero

parabenizar também a Corregedoria, na pessoa do Desembargador José Zuquim Nogueira, quem

percebi que tem uma sensibilidade especial pela execução penal.

Quero também cumprimentar meu amigo, Doutor José Carlos, grande Defensor

Público; Jean Carlos, meu amigo também, secretário.

E também levar os meus cumprimentos ao Desembargador Marcos Machado,

Desembargador Paulo da Cunha e também não poderia deixar de fazer uma referência à

Desembargadora Clarice, a quem nutro uma profunda admiração pelo excelente trabalho que

desenvolve.

Estava lembrando, prometo que vou tentar não demorar muito por conta do

adiantado da hora.

Mas estava lembrando do magistrado, Doutor Luiz Geraldo Santana Lanfred,

quando ele esteve em Cuiabá por ocasião da instalação das audiências de custódia. Participei de uma

reunião no Tribunal de Justiça e ele, gentilmente, explicando, debatendo e defendendo a ideia.

Na ocasião, haviam algumas pessoas de opinião contrária, como até hoje

existem e, inclusive, alguns colegas meus.

Eu, desde o início, sempre achei a ideia da audiência de custódia fantástica,
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maravilhosa, estava adorando tudo que ele estava falando, concordando e alguém sempre rebatendo e

rebatendo, aquilo estava me dando uma angústia, ele já tinha usado todos os argumentos e na outra

ponta da mesa eu pensava: “poxa vida, mas e se fosse com alguém da família dele, se fosse um filho, se

fosse uma filha, será que ele não gostaria que fosse essa pessoa presa levada imediatamente à presença

de um juiz?”.

Quando de repente o Desembargador Orlando Perri falou exatamente o que eu

estava pensando, então isso é uma grande reflexão para todos nós, para toda a sociedade.

Trouxe, nessa noite, para as senhoras e os senhores, apresentação de dois

projetos, que  temos desenvolvido em parceria com algumas instituições.

Farei o compartilhamento, vamos ver se consigo.

Conversarei com os senhores rapidamente sobre dois projetos. O primeiro é o

Projeto “Reconstruindo Sonhos”, que será aplicado nas nossas unidades penais, convencionais. O

“Reconstruindo Sonhos”, nasceu do planejamento estratégico do Ministério Público, na área da

execução penal, 2020, 2023 e acabou se tornando um projeto interinstitucional, hoje somos parceiros,

Ministério Público, Tribunal de Justiça, GMF, o Estado, o Instituto Ação Pela Paz e a Defensoria

Pública. O objetivo do nosso projeto é fortalecer a reinserção social dos reeducandos e

consequentemente a redução da reincidência criminal.

Como é que faremos isso? Vamos proporcionar ao reeducando que ele consiga

ampliar a sua compreensão do sentido da vida e também vamos oferecer qualificação profissional

inicial e continuada.

A nossa metodologia principal a ser utilizada e que foi a nossa cereja do bolo é

o “Semeando Sonhos”, que é um projeto que já existe e é do Instituto Ação Pela Paz.

O Instituto Ação Pela Paz nasceu no ano de 2015, no estado de São Paulo. É um

instituto extremamente idôneo e que se dedica a formatar projetos que podem ser aplicados para

pessoas recuperandos do regime fechado, semiaberto, aberto e egressos e que contribuem efetivamente

para reinserção social.

Rapidamente, para os senhores e as senhoras terem uma ideia, é um projeto

extremamente simples e extremamente barato. São 12 encontros, sendo um por semana, nesses

encontros temos o primeiro encontro, onde se faz a abertura, e o último encontro o encerramento.

E em meio à abertura e o encerramento são trabalhados temas que vão fazendo

com que esses reeducandos possam refletir sobre suas vidas, sobre seus valores, eles têm espaço aonde
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eles podem falar dos seus traumas, aonde eles têm noções de humanização e espiritualidade, enfim.

E no final desses encontros, eles têm a oportunidade de fazer um planejamento

de vida, são grupos de no máximo 20 pessoas e nós precisaremos de dois facilitadores para conduzir

esse grupo.

Esses facilitadores são orientados e treinados pelo próprio Instituto Ação Pela

Paz. O projeto “Semeando Sonhos”, já ocorreu em nove edições no estado de São Paulo e em todas as

edições os índices foram muito promissores.

Os reeducandos apresentaram sensível melhora no comportamento, na relação

com os outros reeducandos, foi muito positivo. Já é um projeto de sucesso e que vem agregar ao nosso

projeto.

Quais seriam os benefícios, tanto para os participantes, quanto para a sociedade?

O fortalecimento da reinserção dos reeducando, a reincidência criminal e,

obviamente, a redução da violência.

Momento atual do projeto: estamos finalizando as assinaturas do acordo de

cooperação, temos as assinaturas da Desembargadora Maria Helena no nosso projeto, agora estamos

aguardando a assinatura da SESP, o nosso acordo já está na SESP aguardando essa assinatura, na

sequência colheremos assinatura da Defensoria Pública, com apoio do Doutor José Carlos e do instituto

e então faremos um evento para a divulgação mais ampla desse projeto.

Iniciamos a divulgação para os gestores das unidades prisionais de todo o estado

e também para alguns integrantes do nosso conselho da comunidade, de Cuiabá e de Várzea Grande.

Acreditamos muito nesse projeto porque ele não só vai oferecer a qualificação

inicial e continuada, mas estará agregado a esse acolhimento que se deve oferecer aos reeducandos

porque sem esse repensar nas suas vidas e sem uma proposta nova de vida fica muito difícil a

recuperação.

E obviamente na saída deles do regime fechado para o semiaberto ou para o

aberto, vamos fazer um trabalho em rede com escritório social, com FUNAC, com o conselho da

comunidade, com o conselho penitenciário, que são formas de dar apoio a esse egresso do sistema.

Em breves palavras, esse é um dos nossos projetos.

O outro, que inclusive tivemos oportunidade de falar sobre ele em uma outra

audiência pública, que lembro que foi organizada pela Corregedoria do próprio Tribunal de Justiça é

sobre o Método APAC. Eu não sei os senhores e as senhoras, eu sei que muitos já conhecem o Método
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APAC.

O Método APAC, é a humanização no processo de cumprimento de pena como

alternativa eficaz ao sistema penitenciário do Brasil e do mundo.

APAC, na verdade, existe com objetivo de recuperar o preso, proteger a

sociedade, socorrer as vítimas e promover a justiça restaurativa. É uma entidade civil de direito privado,

que não tem fins lucrativos e que apoia a execução penal.

O Método APAC foi idealizado pelo advogado Doutor Mário Otoboni no ano de

1972, que era uma pessoa extremamente cristã, que certa feita decidiu que faria um trabalho em prol

dos presidiários. Visitou a unidade prisional em São José dos Campos, o Presídio Umaitá e ficou

aterrorizado com o que viu. A partir dali, reuniu um grupo e iniciou um trabalho que acabou sendo esse

método maravilhoso que hoje existe em sete estados, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rio Grande do

Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Espírito Santo, com muito sucesso.

É importante frisar, que o Método APAC também está já fora do Brasil, na

Itália, na Holanda, no Chile, no México, nos Estados Unidos e em vários outros países já vem sendo

também aplicado.

O que mais nos chama atenção são os índices de reincidência que nas APAC’s

fica abaixo de 20% enquanto que todos sabemos que a reincidência que se diz ser a correta no nosso

sistema comum é em torno de 70%, às vezes se fala até em uma reincidência maior.

O custo para manter uma pessoa presa em um Método APAC é muito menor do

que se comparado ao sistema convencional, além disso, o método aplica integralmente a lei de

execução penal.

Quando conhecemos de modo muito superficial essa metodologia podemos ter

aquela impressão, em um primeiro momento, de que seria algo muito benéfico para tratar de maneira

muito boazinha os presos e na verdade não.

No Método APAC o recuperando cumpre de maneira fiel todos os mandamentos

da lei de execução penal, existe uma disciplina rígida, rotina, todos estudam ou trabalham ou estudam e

trabalham.

No regime fechado se pratica laborterapia, além disso algo que justifica também

o sucesso dessa metodologia é o contato próximo com os familiares.

O método promove um resgate desses laços, as famílias são convidadas a

participar da metodologia, nas datas importantes a família está sempre presente, a família assiste
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palestras de valorização humana juntamente com os recuperandos.

E o que é mais interessante ainda é que há o engajamento da sociedade, porque

para que o Método APAC aconteça deve existir a participação do voluntariado.

Esse voluntariado é aquele que vem da comunidade e que abraça o trabalho. O

art. 4º da nossa lei de execução penal que estabelece: “O Estado deverá recorrer à cooperação da

comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança”.

Uma curiosidade é que esse artigo 4º da nossa lei de execução penal, foi

inspirado nas APAC’s, que já utilizavam desde a década de 70 o trabalho da comunidade através do

voluntariado.

As regras de Tóquio também incentivam, estabelecem a participação da

coletividade, como os senhores podem visualizar nesse slide.

Muito interessante também lembrarmos que o Departamento Penitenciário

Nacional - DEPEN adotou como política criminal, inclusive, existem, se não me engano, três ou quatro

APAC’s em constituição, uma delas no estado de Rondônia, que está sendo construída com verbas

oriundas do DEPEN.

Então temos, inclusive, essa possibilidade de formatarmos o nosso projeto nos

moldes necessários e buscarmos ajuda para fazermos a nossa APAC - Cuiabá ou Várzea Grande, ou em

qualquer outra comarca.

Além dessa declaração, de política pública por parte do DEPEN, temos apoios

institucionais, nacionais e internacionais, temos a cartilha do CNMP, que foi lançada em junho de 2018,

que traça exatamente todo o passo a passo para constituição de uma APAC.

Como está o momento atual desse projeto no nosso estado de Mato Grosso?

Temos um grupo de voluntários que tem se dedicado ao estudo da metodologia, este grupo vinha se

reunindo regularmente antes da pandemia, nos reuníamos na sala do conselho da comunidade, no fórum

da capital, por ocasião da pandemia paramos as nossas reuniões, mas continuamos todos interessados

no avanço desse projeto.

Nós já visitamos o estado de Minas Gerais, conhecendo os centros de

reintegração social, tanto de Itaúna quanto de São João Del Rey, o CRS de Itaúna é considerado o CRS

Modelo, o de São João Del Rey também e conhecemos também as instalações da APAC feminina de

Belo Horizonte.

Estivemos lá no ano de 2019, e lembro que foram representantes de todas as
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instituições, inclusive lembro que o Doutor José Carlos esteve pela Defensoria Pública, Jean também

esteve, na época pelo GMF, o Desembargador Orlando Perri também pelo GMF, Doutor Geraldo

Fidelis, nosso juiz muito atuante, por sinal, o juiz corregedor dos presídios.

Posso esquecer de alguém, mas tinha também representantes do estado, enfim,

temos um engajamento muito bom no nosso estado para fazermos acontecer a nossa APAC.

Nós já temos protocolos de intenções firmados entre todos os parceiros e agora

doutores, senhoras e senhores, precisamos realizar uma audiência pública especialmente para tratarmos

desse tema. Podemos fazer em conjunto, deixo aqui o convite.

EXMO. SR. DOUTOR EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

(JUIZ-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO)

Convite aceito, Excelência.

EXMA. SR. DRA.. JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE

(PROMOTORA DE JUSTIÇA COORDENADORA DO CENTRO DE APOIO

OPERACIONAL CRIMINAL E DA EXECUÇÃO PENAL (CAO) DO MINISTÉRIO

PÚBLICO DE MATO GROSSO E COORDENADORA DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO

PENAL DA CAPITAL)

Entre o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, realizarmos uma audiência,

inclusive, tenho conversado com colegas de outros Estados e muitos têm feito essa audiência de modo

virtual avançando com esse projeto.

Temos duas oportunidades de projeto, uma para o sistema comum e APAC, que

é algo espetacular. Se os senhores tiverem oportunidade de visitar um CRS que funciona pelo método

da APAC os senhores vão sair de lá maravilhados, é algo inacreditável.

Tanto é que a APAC, hoje através da FEBAC, que é a fraternidade que congrega

e administra todas as APAC’s, é filiada à Prison Fellowship International, que é o órgão consultivo da

ONU, para assuntos penitenciários.

Notas Taquigráficas  - Fl. 103 de 107

Relatório de Audiência Pública “Impactos da pandemia no sistema prisional e Estratégias para aprimoramento da execução penal” 226



Relatório de Audiência Pública “Impactos da pandemia no sistema prisional e Estratégias para aprimoramento da execução penal” 227

ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA JUDICIÁRIA

SETOR DE TAQUIGRAFIA

É um método que é nosso, que nasceu aqui no nosso país e que merece todo o

nosso empenho, toda nossa dedicação.

Como diz o Valdecir Ferreira, que é o diretor executivo da FEBAC, as APAC’s

não vêm para resolver os problemas do sistema penitenciário, não é isso, mas é uma alternativa

muitíssimo interessante de cumprimentos de pena.

Em brevíssimas palavras é isso, somos todos parceiros aqui, a OAB também é

nossa parceira, temos um protocolo de intenções assinado por todos. É isso, em breves palavras a minha

apresentação para os senhores é essa.

Reiterando meu compromisso com a execução penal, só finalizando, a execução

penal hoje de Cuiabá e Várzea Grande caminha bem com perspectivas muito boas de melhora porque

há uma integração excelente entre todos os atores, entre todas as instituições que fazem parte dessa

execução penal.

Temos não só esse projeto, mas como outros projetos e a oportunidade dessa

audiência pública é muito feliz e rara e espero que seja só um começo e que nós possamos em breve

estar realizando a audiência pública especialmente para falarmos sobre o Método APAC.

E sendo virtual, temos maior facilidade em convidar os palestrantes, inclusive o

magistrado fantástico de Minas Gerais que é o Doutor Luiz Carlos Resende, que hoje integra o

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Doutor Luiz integra hoje o Conselho Nacional

de Política Criminal e Penitenciária, é um magistrado que acredita muito na metodologia, então creio

que podemos organizar um grande evento e se Deus quiser, em breve, Mato Grosso pode ter sua

primeira unidade de Método APAC.

Agradeço e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento em outra

ocasião e que a gente possa detalhar melhor essa metodologia APAC, que hoje foi de modo bem rápido.

Agradeço mais uma vez, muito obrigado, Doutor Emerson, pela oportunidade.

EXMO. SR. DOUTOR EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

(JUIZ-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO)

Obrigado Doutora Josane.
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Mil perdões pelo adiantado do horário, sei que a senhora é uma apaixonada pelo

que faz e, com certeza, foi uma das responsáveis por incluir esse método APAC do planejamento

estratégico do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, que aliás, foi o primeiro no país a incluir

o modelo de Centro de Reintegração Social no plano plurianual de 2020 a 2023, é um avanço sem

precedentes em matéria de gestão.

Adianto aqui para a senhora que, em conversa com a nossa convidada, Sandra

Krieger - Conselheira do CNMP, também se colocou à disposição para que possamos estreitar relações

e possamos fazer outros projetos de interesse do Ministério Público, como do Poder Judiciário.

Finalizo com uma frase, que achei bem interessante: “Matar o criminoso, salvar

o homem”.

Doutora Josane obrigado, o convite da senhora para realizarmos essa audiência

pública foi aceito e vamos nos reunir em breve para tornar esse sonho realidade.

Muito obrigado também aos nossos expositores desse eixo e agora quem tiver

alguma pergunta e queira se manifestar é só levantar a “mãozinha”, por gentileza.

Não temos perguntas pelo chat nem pelo canal do Youtube, mas quem quiser se

manifestar é só levantar a “mão” que a palavra está aberta a todos.

Bem, acho que não temos interessados, então convido o Excelentíssimo Senhor

Desembargador Corregedor Doutor José Zuquim Nogueira para as deliberações finais.

IX. ENCERRAMENTO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM

NOGUEIRA (CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TJMT):

Inicialmente, quero agradecer a presença de todos. Quero parabenizar a todos os

expositores e dizer que foi gratificante ouvi-los nessa tarde.

De toda a exposição, a Corregedoria tem por dever deliberar o seguinte, no final

dessa audiência pública, juntamente com o GMF e com o executivo do Estado-MT, primeiro, promover

reunião com a Secretaria de estado de Segurança Pública para definir ações no sentido de ampliar o
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número de vagas disponíveis no sistema prisional mato-grossense até o final do ano de 2022, e,

promover a inserção dos reeducandos no mercado de trabalho.

Segundo, discutir com a secretaria-adjunta de administração penitenciária,

prefeitos e secretários de saúde dos municípios com maior população carcerária a possibilidade de

inclusão imediata das pessoas privadas de liberdade e dos servidores do sistema prisional nos planos

municipais de vacinação.

Terceiro, criar varas regionalizadas de execução penal nas comarcas de Cárceres

e Água Boa.

Quarto, expandir o projeto “Saúde Digital”, uma alternativa para a saúde

integral de pessoas privadas de liberdade, da juíza da vara da execução penal de Cárceres, para todas as

unidades penais do estado de Mato Grosso.

Quinto, promover em conjunto com a secretaria adjunta de administração

penitenciária o adequado aparelhamento de todas as unidades penais do estado para viabilizar as visitas

virtuais e a realização de audiências instrutórias por videoconferência.

Sexto, definir ações para expansão do Projeto “Reconstruindo Sonhos”, do

Ministério Público para todas as unidades penais do estado de Mato Grosso.

Doutora Josane, endosso o convite que foi feito e afirmação do Doutor

Emerson, a Corregedoria tem o maior prazer de ser parceira.

Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe com muita saúde, sabedoria e

luzes, no desenvolvimento dessa empreitada.

Muito obrigado, uma boa noite a todos.

EXMO. SR. DOUTOR EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

(JUIZ-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO)

Obrigado, Desembargador.

Antes do encerramento eu quero pedir para que seja exibido um vídeo da banda

musical Conselho Regional de CRC - Banda Show, que é comporta por reeducandos do Centro de

Ressocialização de Cuiabá.

Por gentileza.
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�� VT.3 (01:32) EXIBIÇÃO VÍDEO: “CRC – BANDA SHOW”

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE CERIMÔNIA)

Agradecemos e desejamos a todas as pessoas que nos acompanharam até o

presente momento.

Uma excelente noite e feliz fim de semana!
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13. Evidência de cumprimento de elaboração e envio do Material gestão Participativa 
e Propostas de metas ao TJDFT.

Encaminhado por e-mail no dia 23/07/2021 ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Coordenador do 
Subcomitê Regional Centro Oeste de Governança, o material da Gestão Participativa do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso.

13.1 E-mail de Confirmação do envio dos dados para o TJDFT.
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13.2 E-mail de Confirmação do TJDFT de recebimento dos dados enviados pelo 
TJMT.
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Audiência pública:  "Impactos da Pandemia no
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monitoramento entre 18/6 e 15/7.

Ausente ainda matéria do site do MPMT

Terça-Feira, 27 de Julho de 2021
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Audiência Pública debate melhoria do
sistema prisional em Mato Grosso

DF NA MÍDIA / BRASÍLIA / DF - NOTICIAS. Ter, 6 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Fábio Sakamoto

Discutir melhorias e prevenções contra a pandemia da
Covid-19 no sistema prisional de MATO GROSSO foi
um dos objetivos da Audiência Pública "Impactos da
Pandemia no Sistema Prisional e Estratégias para
Aprimoramento da Execução Penal", realizada na
sexta-feira (2/7). Foram mostradas estratégias
adotadas para amenizar  a  necess idade de
distanciamento das famílias das pessoas presas
durante a pandemia, com videoconferência e cartas
dos familiares, na tentativa de minimizar a falta do
contato.

O corregedor-geral do TRIBUNAL DE JUSTIÇA de
MATO GROSSO (TJMT) , desembargador José
Zuquim Nogueira, citou dados sobre as pessoas
presas. "No ano passado o Brasil tinha 709.205
presos, este ano são 687.546. Embora tenha
diminuído o número ele ainda é gigantesco. Estamos
na 26º posição, entre os países que mais prendem no
mundo. São 322 encarcerados a cada 100 mil
habitantes. Temos a 3ª maior população carcerária do
mundo."

Ele ainda lembrou que são apenas 440 mil vagas
disponíveis no sistema nacional e que 217.700 são
presos provisórios, o que corresponde a 31,7% do
total de pessoas presas do Brasil. "Dados do CNJ
apontam que 200 presos morreram de Covid 19 no
Brasil, 237 servidores perderam suas vidas em
decorrência da mesma doença. Aqui em MATO
GROSSO, temos 11.436 recuperandos distribuídos em
47 unidades prisionais do estado. Conseguimos
vacinar pouco mais de 20% da população carcerária e
tivemos quase 3 mil casos confirmados da doença
entre os internos e 6 óbitos. Mas tenho que salientar
que nossos magistrados e suas equipes têm feito
avanços utilizando a tecnologia e sensibilidade neste
momento  de  vu lnerab i l i dade  que  es tamos
en f ren tando . "

Nogueira ainda ressaltou questões culturais a serem
superadas. "Importante destacar que em nosso país
temos a cultura do encarceramento e a audiência de
custódia tem como um dos seus objetivos evitar a
prisão desnecessária. A ministra Carmem Lúcia
cirurgicamente, na Conferência Brasil para a Paz,
disse: "Qualquer prisão é determinada por um juiz e a
soltura, igualmente. A responsabilidade pelo preso é

nossa. Isso tem tudo a ver conosco. Temos que saber
quem está preso, por que está preso, por quanto
tempo está preso e em que condições está preso. Isso
é um problema do PODER JUDICIÁRIO, que por
muito tempo que não assumiu plenamente que ele
precisa, tem de verificar essa situação Toda vida
importa!"."

O conselheiro do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) Marcos Vinícius Jardim Rodrigues afirmou que
o sistema prisional foi bastante impactado pela
pandemia e que o CNJ buscou contribuir para superar
as dificuldades. "A campanha de vacina nos presídios
e capacitações voltadas a esta temática foram
reforçadas. Fizemos recomendações visando aos
magistrados conduzirem este momento difícil. O
fundamento maior deve ser levado à sociedade
brasileira. Ela sim deve discutir mais o sistema com
objetivo de melhoria, e alcançarmos a ressocialização
e trazer assim a paz social que tanto pretendemos."

"A exposição feita pelo corregedor Zuquim nos mostra
a precariedade do sistema. O Supremo e o CNJ têm
buscado o aprimoramento junto com os Tribunais",
afirmou o ministro do Superior Tribunal Federal (STF),
Gilmar Mendes. "A pandemia nos mostrou uma série
de fragilidades do Brasil, no sistema sanitário e
também no sistema prisional. Se já tínhamos a
superlotação, conhecemos outros diversos problemas
nesta oportunidade. Descobrimos que muitas pessoas
não foram beneficiadas pelo auxílio do governo, ou
seja, temos muito a discutir, não apenas pela
pandemia, mas o sistema penitenciário brasileiro deve
ser discutido e deitarmos nossos olhos sobre ele."

Para o governador de MATO GROSSO, Mauro
Mendes, a discussão é muito relevante. "Como
cidadão e agente público, eu não compreendia muito
bem por que ouvíamos que cerca de 80% dos presos
eram reincidentes. Talvez seja pela forma como o
sistema prisional funcione atualmente. Estruturas
precárias não ajudam na ressocialização. Tínhamos
pouco mais de 6 mil vagas e a população carcerária
era de quase 12 mil presos. O governo já decidiu pela
construção de mais 4 mil  vagas no sistema
penitenciário. Destas, mais de 1,6 mil vagas foram
concluídas. Ter condições físicas adequadas dentro do
uma metodologia de trabalho, será crucial pela
recuperação das pessoas."
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DF NA MÍDIA / BRASÍLIA / DF - NOTICIAS. Ter, 6 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

"Somando reeducandos e trabalhadores do sistema, já
contamos com quase 500 mortes dentro do sistema
prisional. Nosso país não conta com penas perpétuas
e muito menos com penas de morte. Vislumbro dois
fatores com Poder para mudar esta realidade. Em
primeiro lugar, o Executivo, que muito pode fazer. E
também o Judiciário, que é o zelador do sistema",
defendeu a corregedora nacional de Justiça, ministra
Maria Thereza Rocha de Assis Moura.

S e g u n d o  a  P R E S I D E N T E  D O  T J M T ,
desembargadora Maria Helena Gargaglione
Póvoas, os desafios serão superados em parceria.
"Desde a década de 90, quando exerci a Presidência
da OAB do estado, isso já me causa uma angústia. Se
a pena for cumprida, como o cidadão sairá de lá?
Graças a Deus aqui não temos pena de morte ou
prisão perpétua, como disse a corregedora nacional.
Devemos contribuir para que este cidadão saia de lá
melhor do que quando entrou. A sociedade precisa
entender que este ser humano sairá de lá e que se a
pena não cumprir sua função social, ele voltará a
cometer crimes."

Fonte: TJMT

Site: https://dfnamidia.com.br/noticias/justica/audiencia-
publica-debate-melhoria-do-sistema-prisional-em-mato-
grosso/
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Audiência Pública debate melhoria do
sistema prisional em Mato Grosso

PORTAL DO MAGISTRADO - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Seg, 5 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Discutir melhorias e prevenções contra a pandemia da
Covid-19 no sistema prisional de Mato Grosso foi um
dos objetivos da Audiência Pública "Impactos da
Pandemia no Sistema Prisional e Estratégias para
Aprimoramento da Execução Penal", realizada na
sexta-feira (2/7). Foram mostradas estratégias
adotadas para amenizar  a  necess idade de
distanciamento das famílias das pessoas presas
durante a pandemia, com videoconferência e cartas
dos familiares, na tentativa de minimizar a falta do
contato.

O corregedor-geral do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (TJMT) , desembargador José Zuquim
Nogueira, citou dados sobre as pessoas presas. "No
ano passado o Brasil tinha 709.205 presos, este ano
são 687.546. Embora tenha diminuído o número ele
ainda é gigantesco. Estamos na 26º posição, entre os
países que mais prendem no mundo. São 322
encarcerados a cada 100 mil habitantes. Temos a 3ª
maior população carcerária do mundo."

Ele ainda lembrou que são apenas 440 mil vagas
disponíveis no sistema nacional e que 217.700 são
presos provisórios, o que corresponde a 31,7% do
total de pessoas presas do Brasil. "Dados do CNJ
apontam que 200 presos morreram de Covid 19 no
Brasil, 237 servidores perderam suas vidas em
decorrência da mesma doença. Aqui em Mato
Grosso, temos 11.436 recuperandos distribuídos em
47 unidades prisionais do estado. Conseguimos
vacinar pouco mais de 20% da população carcerária e
tivemos quase 3 mil casos confirmados da doença
entre os internos e 6 óbitos. Mas tenho que salientar
que nossos magistrados e suas equipes têm feito
avanços utilizando a tecnologia e sensibilidade neste
momento  de  vu lnerab i l i dade  que  es tamos
en f ren tando . "

Nogueira ainda ressaltou questões culturais a serem
superadas. "Importante destacar que em nosso país
temos a cultura do encarceramento e a audiência de
custódia tem como um dos seus objetivos evitar a
prisão desnecessária. A ministra Carmem Lúcia
cirurgicamente, na Conferência Brasil para a Paz,
disse: 'Qualquer prisão é determinada por um juiz e a
soltura, igualmente. A responsabilidade pelo preso é
nossa. Isso tem tudo a ver conosco. Temos que saber
quem está preso, por que está preso, por quanto
tempo está preso e em que condições está preso. Isso

é um problema do Poder Judiciário, que por muito
tempo que não assumiu plenamente que ele precisa,
tem de verificar essa situação Toda vida importa!'."

O conselheiro do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) Marcos Vinícius Jardim Rodrigues afirmou que
o sistema prisional foi bastante impactado pela
pandemia e que o CNJ buscou contribuir para superar
as dificuldades. "A campanha de vacina nos presídios
e capacitações voltadas a esta temática foram
reforçadas. Fizemos recomendações visando aos
magistrados conduzirem este momento difícil. O
fundamento maior deve ser levado à sociedade
brasileira. Ela sim deve discutir mais o sistema com
objetivo de melhoria, e alcançarmos a ressocialização
e trazer assim a paz social que tanto pretendemos."

"A exposição feita pelo corregedor Zuquim nos mostra
a precariedade do sistema. O Supremo e o CNJ têm
buscado o aprimoramento junto com os Tribunais",
afirmou o ministro do Superior Tribunal Federal (STF),
Gilmar Mendes. "A pandemia nos mostrou uma série
de fragilidades do Brasil, no sistema sanitário e
também no sistema prisional. Se já tínhamos a
superlotação, conhecemos outros diversos problemas
nesta oportunidade. Descobrimos que muitas pessoas
não foram beneficiadas pelo auxílio do governo, ou
seja, temos muito a discutir, não apenas pela
pandemia, mas o sistema penitenciário brasileiro deve
ser discutido e deitarmos nossos olhos sobre ele."

Para o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, a
discussão é muito relevante. "Como cidadão e agente
público, eu não compreendia muito bem por que
ouvíamos que cerca de 80% dos presos eram
reincidentes. Talvez seja pela forma como o sistema
prisional funcione atualmente. Estruturas precárias não
ajudam na ressocialização. Tínhamos pouco mais de 6
mil vagas e a população carcerária era de quase 12
mil presos. O governo já decidiu pela construção de
mais 4 mil vagas no sistema penitenciário. Destas,
mais de 1,6 mil vagas foram concluídas. Ter condições
físicas adequadas dentro do uma metodologia de
trabalho, será crucial pela recuperação das pessoas."

"Somando reeducandos e trabalhadores do sistema, já
contamos com quase 500 mortes dentro do sistema
prisional. Nosso país não conta com penas perpétuas
e muito menos com penas de morte. Vislumbro dois
fatores com Poder para mudar esta realidade. Em
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primeiro lugar, o Executivo, que muito pode fazer. E
também o Judiciário, que é o zelador do sistema",
defendeu a corregedora nacional de Justiça, ministra
Maria Thereza Rocha de Assis Moura.

Segundo a presidente do TJMT, desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas, os desafios
serão superados em parceria. "Desde a década de 90,
quando exerci a Presidência da OAB do estado, isso já
me causa uma angústia. Se a pena for cumprida,
como o cidadão sairá de lá? Graças a Deus aqui não
temos pena de morte ou prisão perpétua, como disse
a corregedora nacional. Devemos contribuir para que
este cidadão saia de lá melhor do que quando entrou.
A sociedade precisa entender que este ser humano
sairá de lá e que se a pena não cumprir sua função
social, ele voltará a cometer crimes."

Fonte: TJMT

Fonte Oficial: https://www.cnj.jus.br/audiencia-publica-
debate-melhoria-do-sistema-prisional-em-mato-
grosso/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_cam
paign=audiencia-publica-debate-melhoria-do-sistema-
prisional-em-mato-grosso .

Site:
https://portaldomagistrado.com.br/2021/07/05/audiencia-
publica-debate-melhoria-do-sistema-prisional-em-mato-
grosso/
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Veja os resultados da Audiência Pública do
Judiciário no combate ao Covid-19 no

sistema prisional

PÁGINA DO ESTADO / CUIABÁ / MT - NOTÍCIAS. Seg, 5 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Poder Judiciário de Mato Grosso em conjunto
com Executivo e parceiros conseguiram impedir
maiores problemas em decorrência do Covid 19 no
Sistema Prisional do Estado, mas a preocupação em
manter o vírus fora das unidades continua. Em
decorrência de preservar custodiados e servidores do
sistema o TJMT, por meio da Corregedoria-Geral da
Justiça realizou a Audiência Pública: "Impactos da
Pandemia no Sistema Prisional e Estratégias para
Aprimoramento da Execução Penal". O evento foi
totalmente eletrônico. Clique aqui para assistir . Veja
ao final da matéria o conjunto de medidas a serem
adotadas para melhorarmos os resultados.

Eixo I - A audiência pública iniciou as explanações
pelo Eixo I que tratou sobre a "Situação do Sistema
Prisional de mato-grossense antes e durante a
pandemia da Covid-19". O Supervisor do Grupo de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário
(GMF-MT), desembargador Orlando de Almeida
Perri, enumerou as condições encontradas no sistema
penitenciário de Mato Grosso e lembrou que antes da
pandemia a situação já era preocupante. "Após esse
início da Covid-19, eu tive uma visão catastrófica:
pensei que nossos reeducandos sairiam mortos aos
montes em caminhões frigoríficos, igual aconteceu na
Itália. Mas nós tomamos ações imediatas, frente à
pandemia, e graças a Deus não tivemos uma cena
horrível dessas", disse o magistrado.

O desembargador explicou que foram tomadas ações
rápidas como suspender a visitação dos reeducandos,
destinar recursos para mitigar a contaminação da
Covid-19 como compra de testes, álcool gel e
materiais de limpeza.

Além disso, o magistrado pontuou que o avanço da
pandemia acelerou de forma ímpar tecnologia e
aperfeiçoamentos que só aconteceriam em duas
décadas. "Essa pandemia nos obrigou a implantar
tecnologias que só seriam usadas num futuro mais
adiante. Hoje todas as unidades têm locais com
videoconferência, já falamos em Justiça 4.0. Então
para o bem, nós avançamos muito nesse sentido",
comentou.

O secretário Adjunto de Administração Penitenciária

de Mato Grosso, Jean Carlos Gonçalves, tratou sobre
a situação atual do sistema penitenciário de Mato
Grosso, apresentou os números e dados sobre a
população carcerária, de saúde e investimentos que
estão sendo aplicados no sistema. Além disso,
também falou do plano de contingenciamento que o
Poder Executivo colocou em prática para barrar a
proliferação do corona vírus nas unidades de todo o
Estado.

Por fim, o secretário anunciou duas notícias sobre a
população carcerária de Mato Grosso: "Na segunda-
feira nos reuniremos junto à equipe da Prefeitura de
Cuiabá para tratar da vacinação de toda a população
carcerária da Capital - cerca de 4 mil pessoas. Unindo-
se a isso também estamos programando a reabertura
gradual das visitas presenciais. Claro que essas visitas
terão que respeitar uma série de cuidados para que
não deixemos o trabalho de prevenção de mais de um
ano e meio seja comprometido", anunciou.

O coordenador do Núcleo de Execução Penal da
Defensoria Pública Estadual, defensor público José
Carlos Evangelista Miranda, falou sobre o trabalho da
defensoria antes e durante a pandemia. Na sua fala
ele argumentou que um novo mundo foi gerado após o
início da covid-19. "Do jeito que está não dá para
continuar. sabemos que temos muitos desafios pela
frente e que a criação de mais vagas para o sistema
não resolverá essa superlotação. Cabe ao Judiciário,
Advocacia, a Defensoria, o Executivo e as demais
instituições de atuarem juntas com criatividade e
vontade para encontrarmos soluções para esse
problema", ponderou.

Em sua fala, ele sugeriu que o Poder Executivo crie
unidades de encarceramento que sejam voltadas para
presos provisórios. "Unidade para presos provisórios
precisariam ter vagas separadas, não dá para jogar
um rapaz de 19 anos sem reincidência, junto de outros
que já estão no crime há anos", ilustrou.

Eixo II - Nesse tópico foi apresentado o "Prognóstico
Epidemiológico e desafios a serem enfrentados pelo
sistema prisional". Nele o diretor-geral da Escola
Super ior  da Magis t ra tura de Mato Grosso
(ESMAGIS), desembargador Marcos Machado,
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tratou sobre o encarceramento decorrente do tráfico
Ilícito de drogas. Apresentou reflexões desde o
encarceramento humano, a política de guerra às
drogas ,  o  uso  de  en to rpecen tes  e  o  seu
pro ib ic ion ismo.  Também apresentou dados,
pesquisas, coletânea de estudos e por fim sugeriu três
alternativas para minimizar os desafios enfrentados
pelo sistema carcerário em relação aos crimes
vinculados ao tráfico de drogas.

Entre elas está a possibilidade do juiz conceder
liberdade condicionada aos casos relacionados ao
tráfico, em determinados casos e com uma série de
ponderações mediante a fiança; em segundo lugar,
também tratou do uso da tornozeleira eletrônica como
medida alternativa a prisão; e concluiu sugerindo que
o juiz também possa ter a possibilidade de usar a
ferramenta do acordo de não persecução penal.

A coordenadora de Saúde Penitenciária (SESP),
psicóloga Naila Cristina de Souza deu um panorama
geral de como estão as condições de saúde da
população carcerária mato-grossense, tratou dos
desafios que precisam ser superados e por fim
agradeceu ao empenho das instituições para a
contenção e não propagação do vírus dentro do
sistema penitenciário.

A coordenadora estadual da Pastoral Carcerária de
Mato Grosso, Ana Cláudia Pereira e Silva, frisou a
importância da part ic ipação de pessoas da
comunidade em temas como o tratado na audiência
pública. "Um país que possui a terceira maior
população carcerária do mundo não pode se omitir e
ser apenas espectadoras de espetáculos de horror,
aos quais são transmitidos pela imprensa. Temos o
dever de debater soluções juntos aos poderes públicos
e encontrar saídas para os problemas enfrentados",
disse.

Eixo III - Para encerrar a audiência pública foram
apresentadas iniciativas de sucesso que envolveram o
tema da " tecno log ia  como ins t rumento  de
aprimoramento da execução penal e de minimização
dos impactos da pandemia no sistema prisional".

Inaugurou esse tema o juiz auxiliar da presidência do
CNJ e integrante do Departamento de Monitoramento
e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sistema de
Execução de Medidas Socioeducativas (DMF), Antônio
Carlos de Castro Neves. Ele falou sobre duas
iniciativas do CNJ com o uso de tecnologia: Programa
Fazendo Justiça e o Sistema Eletrônico de Execução
Unificado (SEEU).

O primeiro tem por objetivo criar uma estratégia
nacional com entregas e indicadores bem definidos, o
que resulta em planos executivos adaptados a cada

unidade da Federação, elaborados de forma
colaborativa com tribunais e magistradas locais. O
programa apoia a criação ou melhoria de produtos,
estruturas e serviços; promove eventos, formações e
capacitações; gera produtos de conhecimento e apoia
produção normativa do CNJ.

O segundo é a ferramenta que centraliza e uniformiza
a gestão de processos de execução penal em todo o
país. O sistema foi adotado como política nacional
pelo CNJ em 2016 e é regido pela Resolução
223/2016 e pela Resolução 280/2019, a qual revogou
parcialmente a normativa anterior, a fim de estabelecer
a obrigatoriedade e a unicidade do SEEU, sob a
governança de Comitê Gestor especializado. O
sistema permite um trâmite processual mais eficiente e
proporciona a gestão confiável dos dados da
população carcerária do Brasil.

Já a juíza da 1ª Vara Criminal e da Vara de Execução
Penal de Cáceres, Helícia Vitti Lourenço, narrou
sobre o projeto piloto da implantação da telemedicina
na unidade prisional de Cáceres. Além disso, mostrou
os avanços tecnológicos nos quais a unidade
Judiciária passou durante a pandemia. Citou a
ins ta lação  de  b loqueadores  de  ce lu la res ,
monitoramento dor câmeras de vigilância, scanner
c o r p o r a l ,  i m p l a n t a ç ã o  d o  S E E U ,  d a s
videoconferências, do monitoramento eletrônico, a
realização de webinários e da Saúde Digital. "A
telemedicina foi um avanço muito grande aqui e
pudemos aumentar o alcance de atendimentos de
reeducandos e, além disso, economizar recursos
públicos por conta da desnecessidade de escolta de
presos para unidades de saúde. Uma vez que não
dispomos de médicos dentro dos presídios", disse.

A promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional Criminal e da Execução Penal
(CAO) do Ministério Público de Mato Grosso e
Coordenadora do Núcleo de Execução Penal da
Capital, Josane Fátima de Carvalho Guariente,
encerrou o ciclo de palestras falando sobre dois
projetos que a promotoria está desenvolvendo com
outras instituições e que visam a humanização do
sistema penitenciário brasileiro e a reinserção na
sociedade: Projeto Reconstruindo Sonhos e
Associação de Proteção e Ass is tênc ia aos
Condenados (APAC).

O  co r regedo r -ge ra l  da  Jus t i ça  do  TJMT ,
desembargador José Zuquim Nogueira, agradeceu
a participação de todos e apresentou uma carta de
intenções e ações a serem adotadas de imediato.
Confira aqui.

Lei mais sobre o assunto:
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Judiciário realiza Audiência Pública pela melhoria do
Sistema Prisional durante a Pandemia

Ulisses Lálio/Ranniery Queiroz

Assessores de imprensa TJMT

Site: https://paginadoestado.com.br/veja-os-resultados-
da-audiencia-publica-do-judiciario-no-combate-ao-covid-
19-no-sistema-prisional/
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Veja os resultados da Audiência Pública do
Judiciário no combate ao Covid-19 no

sistema prisional

JORNAL O DIÁRIO / MT - NOTÍCIAS. Seg, 5 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Tribunal de Justiça de MT

O Poder Judiciário de Mato Grosso em conjunto
com Executivo e parceiros conseguiram impedir
maiores problemas em decorrência do Covid 19 no
Sistema Prisional do Estado, mas a preocupação em
manter o vírus fora das unidades continua. Em
decorrência de preservar custodiados e servidores do
sistema o TJMT, por meio da Corregedoria-Geral da
Justiça realizou a Audiência Pública: Impactos da
Pandemia no Sistema Prisional e Estratégias para
Aprimoramento da Execução Penal . O evento foi
totalmente eletrônico. Clique aqui para assistir . Veja
ao final da matéria o conjunto de medidas a serem
adotadas para melhorarmos os resultados.

Eixo I - A audiência pública iniciou as explanações
pelo Eixo I que tratou sobre a Situação do Sistema
Prisional de mato-grossense antes e durante a
pandemia da Covid-19 . O Supervisor do Grupo de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário
(GMF-MT), desembargador Orlando de Almeida
Perri, enumerou as condições encontradas no sistema
penitenciário de Mato Grosso e lembrou que antes da
pandemia a situação já era preocupante. Após esse
início da Covid-19, eu tive uma visão catastrófica:
pensei que nossos reeducandos sairiam mortos aos
montes em caminhões frigoríficos, igual aconteceu na
Itália. Mas nós tomamos ações imediatas, frente à
pandemia, e graças a Deus não tivemos uma cena
horrível dessas , disse o magistrado.

O desembargador explicou que foram tomadas ações
rápidas como suspender a visitação dos reeducandos,
destinar recursos para mitigar a contaminação da
Covid-19 como compra de testes, álcool gel e
materiais de limpeza.

Além disso, o magistrado pontuou que o avanço da
pandemia acelerou de forma ímpar tecnologia e
aperfeiçoamentos que só aconteceriam em duas
décadas. Essa pandemia nos obrigou a implantar
tecnologias que só seriam usadas num futuro mais
adiante. Hoje todas as unidades têm locais com
videoconferência, já falamos em Justiça 4.0. Então
para o bem, nós avançamos muito nesse sentido ,
comentou.

O secretário Adjunto de Administração Penitenciária
de Mato Grosso, Jean Carlos Gonçalves, tratou sobre
a situação atual do sistema penitenciário de Mato
Grosso, apresentou os números e dados sobre a
população carcerária, de saúde e investimentos que
estão sendo aplicados no sistema. Além disso,
também falou do plano de contingenciamento que o
Poder Executivo colocou em prática para barrar a
proliferação do corona vírus nas unidades de todo o
Estado.

Por fim, o secretário anunciou duas notícias sobre a
população carcerária de Mato Grosso: Na segunda-
feira nos reuniremos junto à equipe da Prefeitura de
Cuiabá para tratar da vacinação de toda a população
carcerária da Capital - cerca de 4 mil pessoas. Unindo-
se a isso também estamos programando a reabertura
gradual das visitas presenciais. Claro que essas visitas
terão que respeitar uma série de cuidados para que
não deixemos o trabalho de prevenção de mais de um
ano e meio seja comprometido , anunciou.

O coordenador do Núcleo de Execução Penal da
Defensoria Pública Estadual, defensor público José
Carlos Evangelista Miranda, falou sobre o trabalho da
defensoria antes e durante a pandemia. Na sua fala
ele argumentou que um novo mundo foi gerado após o
início da covid-19. Do jeito que está não dá para
continuar. sabemos que temos muitos desafios pela
frente e que a criação de mais vagas para o sistema
não resolverá essa superlotação. Cabe ao Judiciário,
Advocacia, a Defensoria, o Executivo e as demais
instituições de atuarem juntas com criatividade e
vontade para encontrarmos soluções para esse
problema , ponderou.

Em sua fala, ele sugeriu que o Poder Executivo crie
unidades de encarceramento que sejam voltadas para
presos provisórios. Unidade para presos provisórios
precisariam ter vagas separadas, não dá para jogar
um rapaz de 19 anos sem reincidência, junto de outros
que já estão no crime há anos , ilustrou.

Eixo II - Nesse tópico foi apresentado o Prognóstico
Epidemiológico e desafios a serem enfrentados pelo
sistema prisional . Nele o diretor-geral da Escola
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Super ior  da Magis t ra tura de Mato Grosso
(ESMAGIS), desembargador Marcos Machado,
tratou sobre o encarceramento decorrente do tráfico
Ilícito de drogas. Apresentou reflexões desde o
encarceramento humano, a política de guerra às
drogas ,  o  uso  de  en to rpecen tes  e  o  seu
pro ib ic ion ismo.  Também apresentou dados,
pesquisas, coletânea de estudos e por fim sugeriu três
alternativas para minimizar os desafios enfrentados
pelo sistema carcerário em relação aos crimes
vinculados ao tráfico de drogas.

Entre elas está a possibilidade do juiz conceder
liberdade condicionada aos casos relacionados ao
tráfico, em determinados casos e com uma série de
ponderações mediante a fiança; em segundo lugar,
também tratou do uso da tornozeleira eletrônica como
medida alternativa a prisão; e concluiu sugerindo que
o juiz também possa ter a possibilidade de usar a
ferramenta do acordo de não persecução penal.

A coordenadora de Saúde Penitenciária (SESP),
psicóloga Naila Cristina de Souza deu um panorama
geral de como estão as condições de saúde da
população carcerária mato-grossense, tratou dos
desafios que precisam ser superados e por fim
agradeceu ao empenho das instituições para a
contenção e não propagação do vírus dentro do
sistema penitenciário.

A coordenadora estadual da Pastoral Carcerária de
Mato Grosso, Ana Cláudia Pereira e Silva, frisou a
importância da part ic ipação de pessoas da
comunidade em temas como o tratado na audiência
pública. Um país que possui a terceira maior
população carcerária do mundo não pode se omitir e
ser apenas espectadoras de espetáculos de horror,
aos quais são transmitidos pela imprensa. Temos o
dever de debater soluções juntos aos poderes públicos
e encontrar saídas para os problemas enfrentados ,
disse.

Eixo III - Para encerrar a audiência pública foram
apresentadas iniciativas de sucesso que envolveram o
tema da  tecno log ia  como ins t rumen to  de
aprimoramento da execução penal e de minimização
dos impactos da pandemia no sistema prisional .

Inaugurou esse tema o juiz auxiliar da presidência do
CNJ e integrante do Departamento de Monitoramento
e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sistema de
Execução de Medidas Socioeducativas (DMF), Antônio
Carlos de Castro Neves. Ele falou sobre duas
iniciativas do CNJ com o uso de tecnologia: Programa
Fazendo Justiça e o Sistema Eletrônico de Execução
Unificado (SEEU).

O primeiro tem por objetivo criar uma estratégia

nacional com entregas e indicadores bem definidos, o
que resulta em planos executivos adaptados a cada
unidade da Federação, elaborados de forma
colaborativa com tribunais e magistradas locais. O
programa apoia a criação ou melhoria de produtos,
estruturas e serviços; promove eventos, formações e
capacitações; gera produtos de conhecimento e apoia
produção normativa do CNJ.

O segundo é a ferramenta que centraliza e uniformiza
a gestão de processos de execução penal em todo o
país. O sistema foi adotado como política nacional
pelo CNJ em 2016 e é regido pela Resolução
223/2016 e pela Resolução 280/2019, a qual revogou
parcialmente a normativa anterior, a fim de estabelecer
a obrigatoriedade e a unicidade do SEEU, sob a
governança de Comitê Gestor especializado. O
sistema permite um trâmite processual mais eficiente e
proporciona a gestão confiável dos dados da
população carcerária do Brasil.

Já a juíza da 1ª Vara Criminal e da Vara de Execução
Penal de Cáceres, Helícia Vitti Lourenço, narrou
sobre o projeto piloto da implantação da telemedicina
na unidade prisional de Cáceres. Além disso, mostrou
os avanços tecnológicos nos quais a unidade
Judiciária passou durante a pandemia. Citou a
ins ta lação  de  b loqueadores  de  ce lu la res ,
monitoramento dor câmeras de vigilância, scanner
c o r p o r a l ,  i m p l a n t a ç ã o  d o  S E E U ,  d a s
videoconferências, do monitoramento eletrônico, a
realização de webinários e da Saúde Digital. A
telemedicina foi um avanço muito grande aqui e
pudemos aumentar o alcance de atendimentos de
reeducandos e, além disso, economizar recursos
públicos por conta da desnecessidade de escolta de
presos para unidades de saúde. Uma vez que não
dispomos de médicos dentro dos presídios , disse.

A promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional Criminal e da Execução Penal
(CAO) do Ministério Público de Mato Grosso e
Coordenadora do Núcleo de Execução Penal da
Capital, Josane Fátima de Carvalho Guariente,
encerrou o ciclo de palestras falando sobre dois
projetos que a promotoria está desenvolvendo com
outras instituições e que visam a humanização do
sistema penitenciário brasileiro e a reinserção na
sociedade: Projeto Reconstruindo Sonhos e
Associação de Proteção e Ass is tênc ia aos
Condenados (APAC).

O  co r regedo r -ge ra l  da  Jus t i ça  do  TJMT ,
desembargador José Zuquim Nogueira, agradeceu
a participação de todos e apresentou uma carta de
intenções e ações a serem adotadas de imediato.
Confira aqui.
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Lei mais sobre o assunto:

Judiciário realiza Audiência Pública pela melhoria do
Sistema Prisional durante a Pandemia

Ulisses Lálio/Ranniery Queiroz

Assessores de imprensa TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT

Site: http://www.jornalodiario.com.br/geral/mato-
grosso/veja-os-resultados-da-audiencia-publica-do-
judiciario-no-combate-ao-covid-19-no-sistema-
prisional/266819
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Audiência Pública debate melhoria do
sistema prisional em Mato Grosso

CNJ - NOTÍCIAS. Seg, 5 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Discutir melhorias e prevenções contra a pandemia da
Covid-19 no sistema prisional de Mato Grosso foi um
dos objetivos da Audiência Pública "Impactos da
Pandemia no Sistema Prisional e Estratégias para
Aprimoramento da Execução Penal", realizada na
sexta-feira (2/7). Foram mostradas estratégias
adotadas para amenizar  a  necess idade de
distanciamento das famílias das pessoas presas
durante a pandemia, com videoconferência e cartas
dos familiares, na tentativa de minimizar a falta do
contato.

O corregedor-geral do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (TJMT) , desembargador José Zuquim
Nogueira, citou dados sobre as pessoas presas. "No
ano passado o Brasil tinha 709.205 presos, este ano
são 687.546. Embora tenha diminuído o número ele
ainda é gigantesco. Estamos na 26º posição, entre os
países que mais prendem no mundo. São 322
encarcerados a cada 100 mil habitantes. Temos a 3ª
maior população carcerária do mundo."

Ele ainda lembrou que são apenas 440 mil vagas
disponíveis no sistema nacional e que 217.700 são
presos provisórios, o que corresponde a 31,7% do
total de pessoas presas do Brasil. "Dados do CNJ
apontam que 200 presos morreram de Covid 19 no
Brasil, 237 servidores perderam suas vidas em
decorrência da mesma doença. Aqui em Mato
Grosso, temos 11.436 recuperandos distribuídos em
47 unidades prisionais do estado. Conseguimos
vacinar pouco mais de 20% da população carcerária e
tivemos quase 3 mil casos confirmados da doença
entre os internos e 6 óbitos. Mas tenho que salientar
que nossos magistrados e suas equipes têm feito
avanços utilizando a tecnologia e sensibilidade neste
momento  de  vu lnerab i l i dade  que  es tamos
en f ren tando . "

Nogueira ainda ressaltou questões culturais a serem
superadas. "Importante destacar que em nosso país
temos a cultura do encarceramento e a audiência de
custódia tem como um dos seus objetivos evitar a
prisão desnecessária. A ministra Carmem Lúcia
cirurgicamente, na Conferência Brasil para a Paz,
disse: 'Qualquer prisão é determinada por um juiz e a
soltura, igualmente. A responsabilidade pelo preso é
nossa. Isso tem tudo a ver conosco. Temos que saber
quem está preso, por que está preso, por quanto
tempo está preso e em que condições está preso. Isso

é um problema do Poder Judiciário, que por muito
tempo que não assumiu plenamente que ele precisa,
tem de verificar essa situação Toda vida importa!'."

O conselheiro do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) Marcos Vinícius Jardim Rodrigues afirmou que
o sistema prisional foi bastante impactado pela
pandemia e que o CNJ buscou contribuir para superar
as dificuldades. "A campanha de vacina nos presídios
e capacitações voltadas a esta temática foram
reforçadas. Fizemos recomendações visando aos
magistrados conduzirem este momento difícil. O
fundamento maior deve ser levado à sociedade
brasileira. Ela sim deve discutir mais o sistema com
objetivo de melhoria, e alcançarmos a ressocialização
e trazer assim a paz social que tanto pretendemos."

"A exposição feita pelo corregedor Zuquim nos mostra
a precariedade do sistema. O Supremo e o CNJ têm
buscado o aprimoramento junto com os Tribunais",
afirmou o ministro do Superior Tribunal Federal (STF),
Gilmar Mendes. "A pandemia nos mostrou uma série
de fragilidades do Brasil, no sistema sanitário e
também no sistema prisional. Se já tínhamos a
superlotação, conhecemos outros diversos problemas
nesta oportunidade. Descobrimos que muitas pessoas
não foram beneficiadas pelo auxílio do governo, ou
seja, temos muito a discutir, não apenas pela
pandemia, mas o sistema penitenciário brasileiro deve
ser discutido e deitarmos nossos olhos sobre ele."

Para o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, a
discussão é muito relevante. "Como cidadão e agente
público, eu não compreendia muito bem por que
ouvíamos que cerca de 80% dos presos eram
reincidentes. Talvez seja pela forma como o sistema
prisional funcione atualmente. Estruturas precárias não
ajudam na ressocialização. Tínhamos pouco mais de 6
mil vagas e a população carcerária era de quase 12
mil presos. O governo já decidiu pela construção de
mais 4 mil vagas no sistema penitenciário. Destas,
mais de 1,6 mil vagas foram concluídas. Ter condições
físicas adequadas dentro do uma metodologia de
trabalho, será crucial pela recuperação das pessoas."

"Somando reeducandos e trabalhadores do sistema, já
contamos com quase 500 mortes dentro do sistema
prisional. Nosso país não conta com penas perpétuas
e muito menos com penas de morte. Vislumbro dois
fatores com Poder para mudar esta realidade. Em
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primeiro lugar, o Executivo, que muito pode fazer. E
também o Judiciário, que é o zelador do sistema",
defendeu a corregedora nacional de Justiça, ministra
Maria Thereza Rocha de Assis Moura.

Segundo a presidente do TJMT, desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas, os desafios
serão superados em parceria. "Desde a década de 90,
quando exerci a Presidência da OAB do estado, isso já
me causa uma angústia. Se a pena for cumprida,
como o cidadão sairá de lá? Graças a Deus aqui não
temos pena de morte ou prisão perpétua, como disse
a corregedora nacional. Devemos contribuir para que
este cidadão saia de lá melhor do que quando entrou.
A sociedade precisa entender que este ser humano
sairá de lá e que se a pena não cumprir sua função
social, ele voltará a cometer crimes."

Fonte: TJMT

Site: https://www.cnj.jus.br/audiencia-publica-debate-
melhoria-do-sistema-prisional-em-mato-grosso/
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Visitas serão retomadas após vacinação dos
presos e familiar deve estar imunizado

LEIAGORA / MT - NOTÍCIAS. Dom, 4 de Julho de 2021
AUDIÊNCIA PÚBLICA IMPACTOS DA PANDEMIA NO SISTEMA PRISIONAL

Leiagora

As visitas nos presídios de Mato Grosso devem ser
retomadas, com limite de um visitante por preso e
desde que a pessoa tenha tomado a 1ª e 2ª dose da
vacina contra a covid-19. O secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Sesp, Jean Gonçalves,
falou da proposta durante audiência pública que tratou
sobre "Impactos da Pandemia no Sistema Prisional e
estratégias para aprimoramento da Execução Penal".
O evento foi promovido pela Corregedoria-Geral do
Tribunal de Justiça.

Suspensas desde março de 2020, já são 16 meses
que os aproximadamente 11,3 mil presos de Mato
Grosso não veem seus familiares presencialmente.
Apesar de fazer pressão pelo retorno do contato, a
mortalidade entre os segregados é bem menor do
aqui, fora dos muros das prisões. Foram seis mortes
de presos por covid-19 desde o início da pandemia.

Leia também - Defensoria pede à Justiça que presos
de Cuiabá sejam vacinados contra covid-19

"Foi uma decisão acertada tomada lá atrás de
suspensão das visitas. Mas agora estamos traçando
estratégias de como faremos isso, sem colocar em
risco todo o trabalho realizado e evitar mortes e
contágios. Uma das alternativas pensadas é retornar a
visita nas unidades em que todos os servidores e os
recuperandos tiverem tomado as duas doses da
vacina. Apenas um familiar com a imunização
completa (1ª e 2ª dose) e com entrada das 8h30 às
10h e saída às 11 horas , explica Jean.

Conforme os dados apresentados na audiência, cerca
de 26% da população de presos de Mato Grosso já
foi vacinada, totalizando 2.903 presos. Na próxima
semana, a equipe de saúde do Sistema Prisional se
reúne com a Prefeitura de Cuiabá para tratar da
imunização dos presos na capital, que são cerca de
3,8 mil pessoas que estão na PCE, Penitenciária
Feminina, CRC e Centro de Custódia da Capital.

A Defensoria Pública ingressou com mandado de
segurança com pedido de liminar, contra o prefeito de
Cuiabá, Emanuel Pinheiro, no fim da tarde de
segunda-feira (28). No documento, pede à Justiça que
determine ao gestor municipal que todos os presos na
capital sejam vacinados contra covid-19, em 15 dias,

conforme prioridade estabelecida no Plano Nacional
de Vacinação. E ainda, a aplicação de multa de R$
100 mil ao dia, por descumprimento.

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020.

Site: https://www.leiagora.com.br/noticia/102223/visitas-
serao-retomadas-apos-vacinacao-dos-presos-e-familiar-
deve-estar-imunizado
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Audiência pública discute impactos da
pandemia no Sistema Prisional

SEMANA 7 / MT - GERAL. Sáb, 3 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Sesp-MT

Reprodução

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas

precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
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Grosso.

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Reprodução

Site: https://www.semana7.com.br/geral/audiencia-
publica-discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional/14472
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Pandemia no sistema prisional: Mendes
promete ampliar vagas em até 4 mil

FOCO CIDADE / MT - POLÍTICA. Sáb, 3 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ponto de acalorados debates,  o t ratamento
dispensado aos reeducandos no sistema penitenciário
de Mato Grosso, no quadro da pandemia do
coronavírus, foi pauta de audiência pública - que
resultou no compromisso do Governo de acentuar as
ações promovidas para prevenção e combate à covid-
19.

O evento contou com participação de representantes
da Justiça. Governador Mauro Mendes (DEM)
prometeu ampliar o número de vagas no sistema,
chegando a 4 mil nos próximos anos .

Segundo dados da Segurança Pública de Mato
Grosso, atualmente, há 31 casos ativos entre
reeducandos no estado. Houve seis mortes por Covid-
19 , desde o início da pandemia, em março de 2020.
Entre as ações tomadas, além do atendimento aos
protocolos das organizações de saúde, o secretário
adjunto de Administração Penitenciária da Secretaria
de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean
Gonçalves, destacou o investimento do Governo do
Estado em ampliações das unidades penais .

Assim, o Estado assinala que o desempenho do
Sistema Penitenciário de Mato Grosso no combate ao
novo coronavírus (Covid-19) foi apresentado durante
audiência pública online, na sexta-feira (02.07) .

O evento foi promovido pela Corregedoria-Geral da
Justiça do Estado de Mato Grosso, e teve como tema
"Impactos da pandemia no Sistema Prisional e
estratégias para aprimoramento da execução penal".

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas",
disse Jean Gonçalves.

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade . "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação

do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
Estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência ".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes , ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas ,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

O Governo reforça que a retomada das visitas
presenciais está sendo planejada pela Adjunta de
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Administração Penitenciária (SAAP) da Sesp-MT, de
forma a garantir as medidas de prevenção à Covid-19.
Segundo Jean Gonçalves, está sendo providenciado
um levantamento das unidades com imunização
completa, tanto servidores quanto reeducandos. A
partir disso, será planejado o retorno ao visitante com
imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso .

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Com Secom-MT

Site: http://fococidade.com.br/materia/45182/pandemia-
no-sistema-prisional--mendes-promete-ampliar-vagas-
em-ate-4-mil
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promete ampliar vagas até 4 mil

FOCO CIDADE / MT - POLÍTICA. Sáb, 3 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ponto de acalorados debates,  o t ratamento
dispensado aos reeducandos no sistema penitenciário
de Mato Grosso, no quadro da pandemia do
coronavírus, foi pauta de audiência pública - que
resultou no compromisso do Governo de acentuar as
ações promovidas para prevenção e combate à covid-
19.

O evento contou com participação de representantes
da Justiça. Governador Mauro Mendes (DEM)
prometeu ampliar o número de vagas no sistema,
chegando a 4 mil nos próximos anos .

Segundo dados da Segurança Pública de Mato
Grosso, atualmente, há 31 casos ativos entre
reeducandos no estado. Houve seis mortes por Covid-
19 , desde o início da pandemia, em março de 2020.
Entre as ações tomadas, além do atendimento aos
protocolos das organizações de saúde, o secretário
adjunto de Administração Penitenciária da Secretaria
de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean
Gonçalves, destacou o investimento do Governo do
Estado em ampliações das unidades penais .

Assim, o Estado assinala que o desempenho do
Sistema Penitenciário de Mato Grosso no combate ao
novo coronavírus (Covid-19) foi apresentado durante
audiência pública online, na sexta-feira (02.07) .

O evento foi promovido pela Corregedoria-Geral da
Justiça do Estado de Mato Grosso, e teve como tema
"Impactos da pandemia no Sistema Prisional e
estratégias para aprimoramento da execução penal".

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas",
disse Jean Gonçalves.

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade . "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação

do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
Estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência ".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes , ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas ,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

O Governo reforça que a retomada das visitas
presenciais está sendo planejada pela Adjunta de
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Administração Penitenciária (SAAP) da Sesp-MT, de
forma a garantir as medidas de prevenção à Covid-19.
Segundo Jean Gonçalves, está sendo providenciado
um levantamento das unidades com imunização
completa, tanto servidores quanto reeducandos. A
partir disso, será planejado o retorno ao visitante com
imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso .

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Com Secom-MT

Site: http://fococidade.com.br/materia/45182/pandemia-
no-sistema-prisional--mendes-promete-ampliar-vagas-
ate-4-mil
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Audiência pública discute impactos da
pandemia no Sistema Prisional

PLANTÃO NEWS / MT - GERAL. Sáb, 3 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.

"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
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que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site:
http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/60
/materia/258822/t/Audi%EAncia+p%FAblica+discute+imp
actos+da+pandemia+no+Sistema+Prisional
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Audiência pública debate impactos da
pandemia no sistema prisional de MT

DF NA MÍDIA / BRASÍLIA / DF - NOTICIAS. Sáb, 3 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Fábio Sakamoto

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT)
realiza nesta sexta-feira (2/7), às 13h30, a audiência
pública " Impactos da Pandemia no Sistema Prisional
e Estratégias para Aprimoramento da Execução Penal
". O evento, que será transmitido ao vivo pelo canal do
TJMT no YouTube , vai debater como a pandemia do
novo coronavírus (Covid-19) impacta o sistema
prisional do estado e estabelecer rotinas e cuidados a
serem adotados para se evitar nossos problemas.

Até o momento 22% da população carcerária de Mato
Grosso foi vacinada. Com os cuidados adotados e a
própria rigidez do sistema, foram registrados 2.918
casos, que resultaram em seis óbitos.

A corregedora nacional de Justiça, Maria Thereza de
Assis Moura, e o conselheiro do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), Marcos Vinicius Jardim Rodrigues,
confirmaram presença na abertura do evento.
Também vão participar o ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Gilmar Mendes, o presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil, Felipe de Santa Cruz
Oliveira Scaletsky, o governador de Mato Grosso
Mauro Mendes e o procurador-geral de Justiça no
estado José Antônio Borges.

O evento terá ainda a participação do juiz auxiliar da
Presidência do CNJ, Antonio Carlos Tavares, que vai
falar sobre o uso de soluções tecnológicas para
aprimorar a execução penal, além de representantes
da Secretaria estadual de Administração Penitenciária,
da Defensoria Pública, do Ministério Público, da
Pastoral Carcerária e juízes e juízas. "Queremos que
esta oportunidade marque um período melhor no
sistema prisional de Mato Grosso", afirma o juiz
auxiliar da Corregedoria-Geral do TJMT, Emerson
Luis Pereira Cajango.

Fonte: TJMT

Site: https://dfnamidia.com.br/noticias/justica/audiencia-
publica-debate-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional-de-mt/
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Audiência pública discute impactos da
pandemia no Sistema Prisional

CONEXÃO MT - NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.

"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
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que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: https://conexaomt.com/2021/07/02/audiencia-
publica-discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional/
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Audiência pública discute impactos da
pandemia no Sistema Prisional

ADT NOTÍCIAS - NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.

"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
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que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Fonte: GOV MT

Site: https://adilsontulio.com.br/2021/07/02/audiencia-
publica-discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional/
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Audiência pública discute impactos da
pandemia no Sistema Prisional

PÁGINA DO ESTADO / CUIABÁ / MT - NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.

"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou

33

Relatório de Audiência Pública “Impactos da pandemia no sistema prisional e Estratégias para aprimoramento da execução penal” 284



Relatório de Audiência Pública “Impactos da pandemia no sistema prisional e Estratégias para aprimoramento da execução penal” 285

PÁGINA DO ESTADO / CUIABÁ / MT - NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: https://paginadoestado.com.br/audiencia-publica-
discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-prisional/
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Da Redação

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.
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O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: https://www.folhamax.com/cidades/audiencia-
publica-discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional/310774
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PORTAL NOTICIÁRIO - NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Por:  Portal Noticiário

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.
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O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site:
https://www.portalnoticiario.com.br/noticia/2119/audienci
a-publica-discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional

38

Relatório de Audiência Pública “Impactos da pandemia no sistema prisional e Estratégias para aprimoramento da execução penal” 289



Relatório de Audiência Pública “Impactos da pandemia no sistema prisional e Estratégias para aprimoramento da execução penal” 290

Audiência pública discute impactos da
pandemia no Sistema Prisional

OFICIAL NEWS / CUIABÁ / MT - NOTICIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Por:  Redação.

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.
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O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site:
https://www.oficialnews.com.br/noticia/10680/audiencia-
publica-discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional
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JORNAL O DIÁRIO / MT - NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gov Mato Grosso

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Fonte: GOV MT

Site: http://www.jornalodiario.com.br/geral/mato-
grosso/audiencia-publica-discute-impactos-da-
pandemia-no-sistema-prisional/266514

42

Relatório de Audiência Pública “Impactos da pandemia no sistema prisional e Estratégias para aprimoramento da execução penal” 293



Relatório de Audiência Pública “Impactos da pandemia no sistema prisional e Estratégias para aprimoramento da execução penal” 294

Audiência pública discute impactos da
pandemia no Sistema Prisional

GARANHUNS NOTÍCIAS / GARANHUNS / PE - NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Por:  Central

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.
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GARANHUNS NOTÍCIAS / GARANHUNS / PE - NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site:
https://www.garanhunsnoticias.com.br/noticia/23392/aud
iencia-publica-discute-impactos-da-pandemia-no-
sistema-prisional
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Audiência pública discute impactos da
pandemia no Sistema Prisional

NOVACANTU NOTÍCIAS - NOTÍCIA. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Por:  Redação

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.
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NOVACANTU NOTÍCIAS - NOTÍCIA. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: https://novocantu.com.br/noticia/99562/audiencia-
publica-discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional
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Audiência pública discute impactos da
pandemia no Sistema Prisional

GOVERNO DO MATO GROSSO - NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nara Assis

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.
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GOVERNO DO MATO GROSSO - NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: http://www.mt.gov.br/web/sesp/-/17438140-
audiencia-publica-discute-impactos-da-pandemia-no-
sistema-prisional
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Audiência pública discute impactos da
pandemia no Sistema Prisional

BEM NOTÍCIAIS /  TANGARÁ DA SERRA / MT - NOTICIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Redação

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.
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BEM NOTÍCIAIS /  TANGARÁ DA SERRA / MT - NOTICIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: https://bemnoticias.com.br/audiencia-publica-
discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-prisional/
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Audiência pública discute impactos da
pandemia no Sistema Prisional

VEJA BEM MT / CUIABÁ / MT - NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Veja Bem MT

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.
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O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: https://vejabemmt.com.br/geral/audiencia-publica-
discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-prisional/
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Redação

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.
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O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: https://pagina1.com.br/audiencia-publica-discute-
impactos-da-pandemia-no-sistema-prisional/
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O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.

"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
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que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: https://portalmt.com.br/audiencia-publica-discute-
impactos-da-pandemia-no-sistema-prisional/
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Da Redação

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.
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O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Fonte: GOV MT

Site: https://correiodematogrosso.com.br/audiencia-
publica-discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional/
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O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.

"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
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que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: http://bastidoresdopoder.com.br/audiencia-publica-
discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-prisional/
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Fonte:Secom Mato Grosso

02 de Julho de 2021 as 17h 00min

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas

precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
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Grosso.

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: http://www.mtagora.com.br/estado/audiencia-
publica-discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional/364857312
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Por:  Redação

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.
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O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site:
https://www.gazetadodia.com.br/noticia/16324/audiencia-
publica-discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional
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DA REDAÇÃO

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07).

O evento foi promovido pela Corregedoria-Geral da
Justiça do Estado de Mato Grosso, e teve como tema
"Impactos da pandemia no Sistema Prisional e
estratégias para aprimoramento da execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado.

"Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos

próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito.

"O cidadão, querendo a sociedade ou não, vai sair da
prisão um dia. Nós temos o dever de contribuir para
que ele saia de lá melhor do que entrou. Precisamos
evitar que o ciclo da criminalidade continue. Eu sei que
o governador Mauro Mendes tem enfrentado a
questão com muita dedicação, assim como o
desembargador Orlando Perri e o juiz Geraldo
Fidel is, do GMF (Grupo de Monitoramento e
Fiscal ização do Sistema Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
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são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: https://www.midianews.com.br/cotidiano/audiencia-
publica-discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional/402336
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Por: Redação

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.
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O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: https://www.radarmt.com/noticia/21224/audiencia-
publica-discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional
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Por:  FABIO CESAR

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.
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LUCAS EM FOCO - NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site:
https://www.lucasemfoco.com.br/noticia/23884/audiencia
-publica-discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional
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Audiência pública discute impactos da
pandemia no Sistema Prisional

SIGA MT / MT - NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Por:  SIGAMT

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.
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SIGA MT / MT - NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: https://www.sigamt.com.br/noticia/13398/audiencia-
publica-discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional
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Audiência pública discute impactos da
pandemia no Sistema Prisional

PORTO ESTRELA NEWS - NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Por:  Redator

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.
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PORTO ESTRELA NEWS - NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site:
https://portoestrelanews.com.br/noticia/10397/audiencia-
publica-discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional
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Audiência pública debate impactos da
pandemia no sistema prisional de MT

PORTAL DO MAGISTRADO - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT)
realiza nesta sexta-feira (2/7), às 13h30, a audiência
pública " Impactos da Pandemia no Sistema Prisional
e Estratégias para Aprimoramento da Execução Penal
". O evento, que será transmitido ao vivo pelo canal do
TJMT no YouTube , vai debater como a pandemia do
novo coronavírus (Covid-19) impacta o sistema
prisional do estado e estabelecer rotinas e cuidados a
serem adotados para se evitar nossos problemas.

Até o momento 22% da população carcerária de Mato
Grosso foi vacinada. Com os cuidados adotados e a
própria rigidez do sistema, foram registrados 2.918
casos, que resultaram em seis óbitos.

A corregedora nacional de Justiça, Maria Thereza de
Assis Moura, e o conselheiro do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), Marcos Vinicius Jardim Rodrigues,
confirmaram presença na abertura do evento.
Também vão participar o ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Gilmar Mendes, o presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil, Felipe de Santa Cruz
Oliveira Scaletsky, o governador de Mato Grosso
Mauro Mendes e o procurador-geral de Justiça no
estado José Antônio Borges.

O evento terá ainda a participação do juiz auxiliar da
Presidência do CNJ, Antonio Carlos Tavares, que vai
falar sobre o uso de soluções tecnológicas para
aprimorar a execução penal, além de representantes
da Secretaria estadual de Administração Penitenciária,
da Defensoria Pública, do Ministério Público, da
Pastoral Carcerária e juízes e juízas. "Queremos que
esta oportunidade marque um período melhor no
sistema prisional de Mato Grosso", afirma o juiz
auxiliar da Corregedoria-Geral do TJMT, Emerson
Luis Pereira Cajango.

Fonte: TJMT

Fonte Oficial: https://www.cnj.jus.br/audiencia-publica-
debate-impactos-da-pandemia-no-sistema-prisional-
d e -
mt/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaig
n=audiencia-publica-debate-impactos-da-pandemia-
no-sistema-prisional-de-mt .

Site:
https://portaldomagistrado.com.br/2021/07/02/audiencia-
publica-debate-impactos-da-pandemia-no-sistema-
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PORTAL DO MAGISTRADO - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

prisional-de-mt/
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TJMT faz audiência para discutir os
impactos da pandemia no sistema prisional

FOLHAMAX / CUIABÁ / MT - CIDADES. Sex, 2 de Julho de 2021
AUDIÊNCIA PÚBLICA IMPACTOS DA PANDEMIA NO SISTEMA PRISIONAL

Da Redação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) vai
realizar nesta sexta-feira (2) uma audiência publica
com o tema: Impactos da Pandemia no Sistema
Prisional e Estratégias para Aprimoramento da
Execução Penal . O evento será transmitido ao vivo
pelo canal oficial do TJMT no YouTube, das 13h30 e
19h (horário de MT).

Segundo o Poder Judiciário, o objetivo é debater os
impactos da pandemia da Covid-19 dentro do sistema
prisional de Mato Grosso e estabelecer rotinas e
cuidados a serem adotados para se evitar nossos
problemas em decorrência do Covid 19. Até o
momento 22% da população carcerária do estado foi
vacinada.

Ao todo, foram registrados 2.918 casos da doença e
seis óbitos. O TJMT afirmou que a ministra do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e corregedora
nacional de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, o
ministro do STF Gilmar Mendes, o presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe de Santa
Cruz Oliveira Scaletsky, o governador de Mato
Grosso, Mauro Mendes, o procurador-geral de Justiça
José Antônio Borges e o conselheiro do CNJ, Marcos
Vinicius Jardim Rodrigues, vão participar da abertura
do evento.

O evento terá três eixos e os inscritos poderão realizar
perguntas desde que esteja inscrito. A inscrição
também pode ser feita pela internet.

Site: https://www.folhamax.com/cidades/tjmt-faz-
audiencia-para-discutir-os-impactos-da-pandemia-no-
sistema-prisional/310543
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Audiência pública discute impactos da
pandemia no Sistema Prisional

FOLHA DE LUCAS / LUCAS DO RIO VERDE / MT - NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Folha De Lucas

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.
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O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: https://folhadelucas.com.br/ultimas-
noticias/audiencia-publica-discute-impactos-da-
pandemia-no-sistema-prisional/37679/
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Folha De Lucas

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.
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O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: https://folhadelucas.com.br/ultimas-
noticias/audiencia-publica-discute-impactos-da-
pandemia-no-sistema-prisional/37679/
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O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.

"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
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que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: https://idealmt.com.br/cidades/audiencia-publica-
discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-prisional/
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O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.

"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
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que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: https://averdademt.com.br/mato-grosso/audiencia-
publica-discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional/
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O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.

"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
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que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: https://momentomt.com.br/politica-mt/audiencia-
publica-discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional/
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Audiência pública discute impactos da
pandemia no Sistema Prisional

PÁGINA DO E / MT - NOTICIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Enock Cavalcanti

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.
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O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: https://paginadoenock.com.br/e-bem-mato-
grosso/audiencia-publica-discute-impactos-da-
pandemia-no-sistema-prisional/
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Audiência pública discute impactos da
pandemia no Sistema Prisional

VOZ MT / CUIABÁ / MT - MATO GROSSO. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.

"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
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que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: https://www.vozmt.com.br/mato-grosso/audiencia-
publica-discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional/
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Audiência pública discute impactos da
pandemia no Sistema Prisional

FOCADO NEWS / MT - NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.

"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
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que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: https://focadonews.com.br/2021/07/02/audiencia-
publica-discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional/
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Audiência pública discute impactos da
pandemia no Sistema Prisional
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Da Redação

O desempenho do Sistema Penitenciário de Mato
Grosso no combate ao novo coronavírus (Covid-19)
foi apresentado durante audiência pública online, na
tarde desta sexta-feira (02.07). O evento foi promovido
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso, e teve como tema "Impactos da pandemia no
Sistema Prisional e estratégias para aprimoramento da
execução penal".

Atualmente, há 31 casos ativos entre reeducandos no
estado. Houve seis mortes por Covid-19, desde o
início da pandemia, em março de 2020. Entre as
ações tomadas, além do atendimento aos protocolos
das organizações de saúde, o secretário adjunto de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Gonçalves,
destacou o investimento do Governo do Estado em
ampliações das unidades penais.

"Em novembro do ano passado, o governador Mauro
Mendes destinou R$ 6 milhões, em parceria com os
Conselhos da Comunidade, para melhorias das
estruturas, tanto em ampliações de vagas quanto em
salas de saúde. Hoje, temos 60 obras nas 46 unidades
penais. O planejamento total prevê o investimento de
cerca de R$ 130 milhões. Esse ano ainda, vamos
construir uma nova unidade em Barra do Garças, com
o valor de R$ 37 milhões e ampliação de 480 vagas".

Segundo ele, são melhorias que refletem na qualidade
de vida da população privada de liberdade. "Em 21
anos de serviço no Sistema Penitenciário, é a primeira
vez que vemos um investimento tão grande. Isso vai
impactar positivamente na redução da contaminação
do coronavírus e outras doenças também".

O governador Mauro Mendes participou do evento e
destacou o objetivo de ampliar a capacidade do
Sistema Penitenciário em quatro mil vagas em todo o
estado. "Para atingir o objetivo de ressocializar como
queremos, já começamos esse processo de ampliação
e, nesse sentido, tenho que destacar o papel do
desembargador Orlando Perri, que contribuiu muito
para esse entendimento. Cerca de 1.800 novas vagas
já foram concluídas, e chegaremos a 4 mil nos
próximos anos, pois acreditamos que as penas
precisam ser cumpridas com dignidade e decência".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, ressaltou a importância da audiência pública.
"Precisamos discutir o Sistema Penitenciário, não só
em tempos de pandemia, pois a superlotação nas
unidades penais é assunto recorrente. Essa situação
acaba favorecendo a atuação das organizações
criminosas".

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas,
frisou que a sociedade precisa se conscientizar e
discutir a questão sem preconceito. "O cidadão,
querendo a sociedade ou não, vai sair da prisão um
dia. Nós temos o dever de contribuir para que ele saia
de lá melhor do que entrou. Precisamos evitar que o
ciclo da criminalidade continue. Eu sei que o
governador Mauro Mendes tem enfrentado a questão
com muita dedicação, assim como o desembargador
Orlando Perri e o juiz Geraldo Fidelis, do GMF (Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário)".

Para Perri, a educação nas unidades penais é
fundamental para que a ressocialização funcione e,
consequentemente, o encarceramento reduza. "Temos
apenas 45 reeducandos em Mato Grosso com o
segundo grau completo, o que corresponde a 0,03%
da população carcerária. Nesse sentido, estamos
conversando com o Estado, para fazer uma parceria
com a Unemat (Universidade do Estado de Mato
Grosso)".

Estudo para retomar visitas

A retomada das visitas presenciais está sendo
planejada pela Adjunta de Administração Penitenciária
(SAAP) da Sesp-MT, de forma a garantir as medidas
de prevenção à Covid-19. Segundo Jean Gonçalves,
está sendo providenciado um levantamento das
unidades com imunização completa, tanto servidores
quanto reeducandos.

A partir disso, será planejado o retorno ao visitante
com imunização completa, com a possibilidade de um
visitante por reeducando, e horário de entrada e saída
previamente estipulados. As medidas, segundo ele,
são necessárias para continuar controlando a
contaminação do vírus nas unidades penais de Mato
Grosso.
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O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de
Mato Grosso, Emerson Luís Pereira Cajango, avaliou
que retomada trará conforto ao coração dos
reeducandos e também dos familiares, mas que o
planejamento é muito importante para que os casos
não aumentem.

Site: https://lapadalapada.com.br/2021/07/02/audiencia-
publica-discute-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional.html
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Audiência pública debate impactos da
pandemia no sistema prisional de MT

CNJ - NOTÍCIAS. Sex, 2 de Julho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT)
realiza nesta sexta-feira (2/7), às 13h30, a audiência
pública " Impactos da Pandemia no Sistema Prisional
e Estratégias para Aprimoramento da Execução Penal
". O evento, que será transmitido ao vivo pelo canal do
TJMT no YouTube , vai debater como a pandemia do
novo coronavírus (Covid-19) impacta o sistema
prisional do estado e estabelecer rotinas e cuidados a
serem adotados para se evitar nossos problemas.

Até o momento 22% da população carcerária de Mato
Grosso foi vacinada. Com os cuidados adotados e a
própria rigidez do sistema, foram registrados 2.918
casos, que resultaram em seis óbitos.

A corregedora nacional de Justiça, Maria Thereza de
Assis Moura, e o conselheiro do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), Marcos Vinicius Jardim Rodrigues,
confirmaram presença na abertura do evento.
Também vão participar o ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Gilmar Mendes, o presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil, Felipe de Santa Cruz
Oliveira Scaletsky, o governador de Mato Grosso
Mauro Mendes e o procurador-geral de Justiça no
estado José Antônio Borges.

O evento terá ainda a participação do juiz auxiliar da
Presidência do CNJ, Antonio Carlos Tavares, que vai
falar sobre o uso de soluções tecnológicas para
aprimorar a execução penal, além de representantes
da Secretaria estadual de Administração Penitenciária,
da Defensoria Pública, do Ministério Público, da
Pastoral Carcerária e juízes e juízas. "Queremos que
esta oportunidade marque um período melhor no
sistema prisional de Mato Grosso", afirma o juiz
auxiliar da Corregedoria-Geral do TJMT, Emerson
Luis Pereira Cajango.

Fonte: TJMT

Site: https://www.cnj.jus.br/audiencia-publica-debate-
impactos-da-pandemia-no-sistema-prisional-de-mt/
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Audiência Pública Impactos da Pandemia no
Sistema Prisional terá transmissão ao vivo

PLANTÃO NEWS / MT - GERAL. Qui, 1 de Julho de 2021
AUDIÊNCIA PÚBLICA IMPACTOS DA PANDEMIA NO SISTEMA PRISIONAL

As inscrições para a Audiência Publica: Impactos da
Pandemia no Sistema Prisional e Estratégias para
Aprimoramento da Execução Penal foram encerradas,
mas você pode acompanhar o vento pela transmissão
ao vivo pelo canal oficial do TJMT no Youtube. Clique
aqui. O evento será realizado nesta sexta-feira
(02/07/21), entre 13h30 e 19 horas (horário de MT).
Acesse o hotsite e obtenha mais informações. Clique
aqui.

O objetivo é debater os impactos da Pandemia dentro
do Sistema Prisional de Mato Grosso e estabelecer
rotinas e cuidados a serem adotados para se evitar
nossos problemas em decorrência do Covid 19. Até o
momento 22% da população carcerária do Estado foi
vacinada. Com os cuidados adotados e a própria
rigidez do sistema, foram registrados 2.918 casos, que
resultaram em seis óbitos.

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e
corregedora nacional de Justiça, Maria Thereza de
Assis Moura, o ministro do STF, Gilmar Mendes, o
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky, o governador
de Mato Grosso Mauro Mendes, o procurador-geral
de Justiça José Antônio Borges e o conselheiro do
CNJ, Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, confirmaram
presença na abertura do evento.

A realização é do Poder Judiciário de Mato Grosso
por meio da Corregedoria-Geral da Justiça. A
presidente do TJMT, desembargadora Maria
Helena Gargaglione Póvoas, a vice-presidente,
desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que
também é responsável pela Coordenadoria Estadual
da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar no Âmbito do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (Cemulher) e o corregedor-geral da Justiça,
desembargador José Zuquim Nogueira, participarão
do evento. O evento terá três eixos e os inscritos
poderão realizar perguntas desde que esteja inscrito.

"Queremos que esta oportunidade marque um período
melhor no Sistema Prisional de Mato Grosso", disse o
juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça,
Emerson Luis Pereira Cajango.

Site:
http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/60
/materia/258720/t/Audi%EAncia+P%FAblica+Impactos+d
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PLANTÃO NEWS / MT - GERAL. Qui, 1 de Julho de 2021
AUDIÊNCIA PÚBLICA IMPACTOS DA PANDEMIA NO SISTEMA PRISIONAL

a+Pandemia+no+Sistema+Prisional+ter%E1+transmiss%
E3o+ao+vivo
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TJMT faz audiência para discutir os
impactos da pandemia no sistema prisional

(Judiciário e Ministério Público)

REPÓRTER NEWS / MT. Qui, 1 de Julho de 2021
AUDIÊNCIA PÚBLICA IMPACTOS DA PANDEMIA NO SISTEMA PRISIONAL

Por G1 MT

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) vai
realizar nesta sexta-feira (2) uma audiência publica
com o tema: Impactos da Pandemia no Sistema
Prisional e Estratégias para Aprimoramento da
Execução Penal .

O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial do
TJMT no YouTube , das 13h30 e 19h (horário de MT).

Segundo o Poder Judiciário, o objetivo é debater os
impactos da pandemia da Covid-19 dentro do sistema
prisional de Mato Grosso e estabelecer rotinas e
cuidados a serem adotados para se evitar nossos
problemas em decorrência do Covid 19.

Até o momento 22% da população carcerária do
estado foi vacinada.

Ao todo, foram registrados 2.918 casos da doença e
seis óbitos.

O TJMT afirmou que a ministra do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) e corregedora nacional de Justiça,
Maria Thereza de Assis Moura, o ministro do STF
Gilmar Mendes, o presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil, Felipe de Santa Cruz Oliveira
Scaletsky, o governador de Mato Grosso, Mauro
Mendes, o procurador-geral de Justiça José Antônio
Borges e o conselheiro do CNJ, Marcos Vinicius
Jardim Rodrigues, vão participar da abertura do
evento.

O evento terá três eixos e os inscritos poderão realizar
perguntas desde que esteja inscrito. A inscrição
também pode ser feita pela internet .

Veja a programação completa

Site:
http://www.reporternews.com.br/noticia/444378/TJMT_fa
z_audiencia_para_discutir_os_impactos_da_pandemia_
no_sistema_prisional
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TJMT faz audiência para discutir os
impactos da pandemia no sistema prisional

G1 / MATO GROSSO - MATO GROSSO. Qui, 1 de Julho de 2021
AUDIÊNCIA PÚBLICA IMPACTOS DA PANDEMIA NO SISTEMA PRISIONAL

Por G1 MT

Pandemia no sistema prisional será discutida - Foto:
Diêgo Holanda/G1

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) vai
realizar nesta sexta-feira (2) uma audiência publica
com o tema: Impactos da Pandemia no Sistema
Prisional e Estratégias para Aprimoramento da
Execução Penal .

O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial do
TJMT no YouTube, das 13h30 e 19h (horário de MT).

Segundo o Poder Judiciário, o objetivo é debater os
impactos da pandemia da Covid-19 dentro do sistema
prisional de Mato Grosso e estabelecer rotinas e
cuidados a serem adotados para se evitar nossos
problemas em decorrência do Covid 19.

Até o momento 22% da população carcerária do
estado foi vacinada.

Ao todo, foram registrados 2.918 casos da doença e
seis óbitos.

O TJMT afirmou que a ministra do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) e corregedora nacional de Justiça,
Maria Thereza de Assis Moura, o ministro do STF
Gilmar Mendes, o presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil, Felipe de Santa Cruz Oliveira
Scaletsky, o governador de Mato Grosso, Mauro
Mendes, o procurador-geral de Justiça José Antônio
Borges e o conselheiro do CNJ, Marcos Vinicius
Jardim Rodrigues, vão participar da abertura do
evento.

O evento terá três eixos e os inscritos poderão realizar
perguntas desde que esteja inscrito. A inscrição
também pode ser feita pela internet.

Veja a programação completa

Site: https://g1.globo.com/mt/mato-
grosso/noticia/2021/07/01/tjmt-faz-audiencia-para-
discutir-os-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional.ghtml
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Audiência Pública Impactos da Pandemia no
Sistema Prisional terá transmissão ao vivo

PÁGINA DO ESTADO / CUIABÁ / MT - NOTÍCIAS. Qui, 1 de Julho de 2021
AUDIÊNCIA PÚBLICA IMPACTOS DA PANDEMIA NO SISTEMA PRISIONAL

As inscrições para a Audiência Publica: "Impactos da
Pandemia no Sistema Prisional e Estratégias para
Aprimoramento da Execução Penal" foram encerradas,
mas você pode acompanhar o vento pela transmissão
ao vivo pelo canal oficial do TJMT no Youtube. Clique
aqui. O evento será realizado nesta sexta-feira
(02/07/21), entre 13h30 e 19 horas (horário de MT).
Acesse o hotsite e obtenha mais informações. Clique
aqui.

O objetivo é debater os impactos da Pandemia dentro
do Sistema Prisional de Mato Grosso e estabelecer
rotinas e cuidados a serem adotados para se evitar
nossos problemas em decorrência do Covid 19. Até o
momento 22% da população carcerária do Estado foi
vacinada. Com os cuidados adotados e a própria
rigidez do sistema, foram registrados 2.918 casos, que
resultaram em seis óbitos.

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e
corregedora nacional de Justiça, Maria Thereza de
Assis Moura, o ministro do STF, Gilmar Mendes, o
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky, o governador
de Mato Grosso Mauro Mendes, o procurador-geral
de Justiça José Antônio Borges e o conselheiro do
CNJ, Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, confirmaram
presença na abertura do evento.

A realização é do Poder Judiciário de Mato Grosso
por meio da Corregedoria-Geral da Justiça. A
presidente do TJMT, desembargadora Maria
Helena Gargaglione Póvoas, a vice-presidente,
desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que
também é responsável pela Coordenadoria Estadual
da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar no Âmbito do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (Cemulher) e o corregedor-geral da Justiça,
desembargador José Zuquim Nogueira, participarão
do evento. O evento terá três eixos e os inscritos
poderão realizar perguntas desde que esteja inscrito.

"Queremos que esta oportunidade marque um período
melhor no Sistema Prisional de Mato Grosso", disse o
juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça,
Emerson Luis Pereira Cajango.

Lei mais sobre o assunto:

Inscrições abertas para a audiência pública sobre o

impacto da pandemia no sistema prisional

l

Inscrições abertas: audiência pública vai tratar dos
impactos da pandemia no Sistema Prisional

Ranniery Queiroz

Assessor de imprensa CGJ/TJMT

Site: https://paginadoestado.com.br/audiencia-publica-
impactos-da-pandemia-no-sistema-prisional-tera-
transmissao-ao-vivo/
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Audiência Pública Impactos da Pandemia no
Sistema Prisional terá transmissão ao vivo

FOLHAMAX / CUIABÁ / MT - CIDADES. Qui, 1 de Julho de 2021
AUDIÊNCIA PÚBLICA IMPACTOS DA PANDEMIA NO SISTEMA PRISIONAL

Da Redação

As inscrições para a Audiência Publica: Impactos da
Pandemia no Sistema Prisional e Estratégias para
Aprimoramento da Execução Penal foram encerradas,
mas você pode acompanhar o vento pela transmissão
ao vivo pelo canal oficial do TJMT no Youtube. Clique
aqui. O evento será realizado nesta sexta-feira
(02/07/21), entre 13h30 e 19 horas (horário de MT).
Acesse o hotsite e obtenha mais informações. Clique
aqui.

O objetivo é debater os impactos da Pandemia dentro
do Sistema Prisional de Mato Grosso e estabelecer
rotinas e cuidados a serem adotados para se evitar
nossos problemas em decorrência do Covid 19. Até o
momento 22% da população carcerária do Estado foi
vacinada. Com os cuidados adotados e a própria
rigidez do sistema, foram registrados 2.918 casos, que
resultaram em seis óbitos.

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e
corregedora nacional de Justiça, Maria Thereza de
Assis Moura, o ministro do STF, Gilmar Mendes, o
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky, o governador
de Mato Grosso Mauro Mendes, o procurador-geral
de Justiça José Antônio Borges e o conselheiro do
CNJ, Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, confirmaram
presença na abertura do evento.

A realização é do Poder Judiciário de Mato Grosso
por meio da Corregedoria-Geral da Justiça. A
presidente do TJMT, desembargadora Maria
Helena Gargaglione Póvoas, a vice-presidente,
desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que
também é responsável pela Coordenadoria Estadual
da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar no Âmbito do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (Cemulher) e o corregedor-geral da Justiça,
desembargador José Zuquim Nogueira, participarão
do evento. O evento terá três eixos e os inscritos
poderão realizar perguntas desde que esteja inscrito.

"Queremos que esta oportunidade marque um período
melhor no Sistema Prisional de Mato Grosso", disse o
juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça,
Emerson Luis Pereira Cajango.

Site: https://www.folhamax.com/cidades/audiencia-
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FOLHAMAX / CUIABÁ / MT - CIDADES. Qui, 1 de Julho de 2021
AUDIÊNCIA PÚBLICA IMPACTOS DA PANDEMIA NO SISTEMA PRISIONAL

publica-impactos-da-pandemia-no-sistema-prisional-
tera-transmissao-ao-vivo/310505
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Audiência Pública Impactos da Pandemia no
Sistema Prisional terá transmissão ao vivo

JORNAL O DIÁRIO / MT - NOTÍCIAS. Qui, 1 de Julho de 2021
AUDIÊNCIA PÚBLICA IMPACTOS DA PANDEMIA NO SISTEMA PRISIONAL

Tribunal de Justiça de MT

As inscrições para a Audiência Publica: Impactos da
Pandemia no Sistema Prisional e Estratégias para
Aprimoramento da Execução Penal foram encerradas,
mas você pode acompanhar o vento pela transmissão
ao vivo pelo canal oficial do TJMT no Youtube. Clique
aqui. O evento será realizado nesta sexta-feira
(02/07/21), entre 13h30 e 19 horas (horário de MT).
Acesse o hotsite e obtenha mais informações. Clique
aqui.

O objetivo é debater os impactos da Pandemia dentro
do Sistema Prisional de Mato Grosso e estabelecer
rotinas e cuidados a serem adotados para se evitar
nossos problemas em decorrência do Covid 19. Até o
momento 22% da população carcerária do Estado foi
vacinada. Com os cuidados adotados e a própria
rigidez do sistema, foram registrados 2.918 casos, que
resultaram em seis óbitos.

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e
corregedora nacional de Justiça, Maria Thereza de
Assis Moura, o ministro do STF, Gilmar Mendes, o
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky, o governador
de Mato Grosso Mauro Mendes, o procurador-geral
de Justiça José Antônio Borges e o conselheiro do
CNJ, Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, confirmaram
presença na abertura do evento.

A realização é do Poder Judiciário de Mato Grosso
por meio da Corregedoria-Geral da Justiça. A
presidente do TJMT, desembargadora Maria
Helena Gargaglione Póvoas, a vice-presidente,
desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que
também é responsável pela Coordenadoria Estadual
da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar no Âmbito do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (Cemulher) e o corregedor-geral da Justiça,
desembargador José Zuquim Nogueira, participarão
do evento. O evento terá três eixos e os inscritos
poderão realizar perguntas desde que esteja inscrito.

"Queremos que esta oportunidade marque um período
melhor no Sistema Prisional de Mato Grosso", disse o
juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça,
Emerson Luis Pereira Cajango.

Lei mais sobre o assunto:

Inscrições abertas para a audiência pública sobre o
impacto da pandemia no sistema prisional

l

Inscrições abertas: audiência pública vai tratar dos
impactos da pandemia no Sistema Prisional

Ranniery Queiroz

Assessor de imprensa CGJ/TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT

Site: http://www.jornalodiario.com.br/geral/mato-
grosso/audiencia-publica-impactos-da-pandemia-no-
sistema-prisional-tera-transmissao-ao-vivo/266251
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TJMT faz audiência para discutir os
impactos da pandemia no sistema prisional

FOLHA DE LUCAS / LUCAS DO RIO VERDE / MT - NOTÍCIAS. Qui, 1 de Julho de 2021
AUDIÊNCIA PÚBLICA IMPACTOS DA PANDEMIA NO SISTEMA PRISIONAL

Folha De Lucas

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) vai
realizar nesta sexta-feira (2) uma audiência publica
com o tema: "Impactos da Pandemia no Sistema
Prisional e Estratégias para Aprimoramento da
Execução Penal".

O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial do
TJMT no YouTube, das 13h30 e 19h (horário de MT).

Segundo o Poder Judiciário, o objetivo é debater os
impactos da pandemia da Covid-19 dentro do sistema
prisional de Mato Grosso e estabelecer rotinas e
cuidados a serem adotados para se evitar nossos
problemas em decorrência do Covid 19.

Até o momento 22% da população carcerária do
estado foi vacinada.

Ao todo, foram registrados 2.918 casos da doença e
seis óbitos.

O TJMT afirmou que a ministra do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) e corregedora nacional de Justiça,
Maria Thereza de Assis Moura, o ministro do STF
Gilmar Mendes, o presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil, Felipe de Santa Cruz Oliveira
Scaletsky, o governador de Mato Grosso, Mauro
Mendes, o procurador-geral de Justiça José Antônio
Borges e o conselheiro do CNJ, Marcos Vinicius
Jardim Rodrigues, vão participar da abertura do
evento.

O evento terá três eixos e os inscritos poderão realizar
perguntas desde que esteja inscrito. A inscrição
também pode ser feita pela internet.

Fonte: Notícias - Mato Grosso Mais

Site: https://folhadelucas.com.br/ultimas-noticias/tjmt-
faz-audiencia-para-discutir-os-impactos-da-pandemia-
no-sistema-prisional/37541/
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TJMT faz audiência sobre impactos da
pandemia no sistema prisional

MÍDIA NEWS / CUIABÁ / MT - NOTICIAS. Qua, 30 de Junho de 2021
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

DA REDAÇÃO

Está disponível o hotsite da Audiência Publica:
Impactos da Pandemia no Sistema Prisional e
Estratégias para Aprimoramento da Execução Penal .
O evento será realizado nesta sexta-feira (02/07/21),
entre 13h30 e 19 horas (horário de MT). Clique aqui
para acessar .

As inscrições também continuam abertas e as vagas
são limitadas. Clique aqui e faça sua inscrição.

O evento será feito de forma virtual, pela Plataforma
Teams e pelo canal oficial do TJMT no Youtube.

A equipe responsável pela organização do evento,
liderada pelo juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da
Justiça, Emerson Luis Pereira Cajango, se reuniu
virtualmente e ultimou os preparativos para a
audiência que oportunizará o debate sobre a
segurança em período de Pandemia no Sistema
Prisional. Na oportunidade também foi discutido o
hotsite, construído pela TI do TJMT.

A ferramenta abriga informações gerais sobre o evento
e palestrantes, a programação, as inscrições e os links
para acompanhamento ao vivo.

"O objetivo foi disponibilizar uma ferramenta onde os
interessados encontrem todas as informações
necessárias para compreender e participarem do
evento", considerou o diretor do Departamento de
Sistemas e Aplicações da TI do TJMT, Danilo Silva.

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e
corregedora nacional de Justiça, Maria Thereza de
Assis Moura, o ministro do STF, Gilmar Mendes, o
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky, o governador
de Mato Grosso Mauro Mendes, o procurador-geral
de Justiça José Antônio Borges e o conselheiro do
CNJ, Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, confirmaram
presença na abertura do evento.

A realização é do Poder Judiciário de Mato Grosso
por meio da Corregedoria-Geral da Justiça. A
presidente do TJMT, desembargadora Maria
Helena Gargaglione Póvoas, a vice-presidente,
desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que
também é responsável pela Coordenadoria Estadual

da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar no Âmbito do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (Cemulher) e o corregedor-geral da Justiça,
desembargador José Zuquim Nogueira, participarão
do evento.

O evento terá três eixos e os inscritos poderão realizar
perguntas desde que esteja inscrito.

"Nossas equipes continuam trabalhando para
realizarmos um evento a patamares das mudanças
que pretendemos em nosso sistema. Queremos que
esta oportunidade marque um período melhor no
Sistema Prisional de Mato Grosso", disse o juiz
auxiliar, Emerson Cajango.

Site: https://www.midianews.com.br/cotidiano/tjmt-faz-
audiencia-sobre-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional/402143
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MPMT apresenta projetos de reinserção
social em audiência pública

ISSO É NOTÍCIA / CUIABÁ / MT - NOTÍCIAS. Qua, 30 de Junho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Por:  Redação 2

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso
participará da audiência pública virtual promovida pelo
Poder Judiciário para debater o tema "Impactos da
pandemia no Sistema Prisional e estratégias para
aprimoramento da Execução Penal", nesta sexta-feira
(02), das 13h30 às 19h, com transmissão ao vivo pelo
YouTube. Estarão presentes o procurador-geral de
Justiça José Antônio Borges Pereira e a promotora de
Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, do
Núcleo de Execução Penal do MPMT, que será
palestrante no evento.

Também coordenadora do Centro de Apoio
Operacional (CAO) Criminal e Execução Penal,
Josane Guariente apresentará o projeto Reconstruindo
Sonhos e o método Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados (Apac), no terceiro eixo
da consulta pública, que abordará "Tecnologia como
instrumento de aprimoramento da execução penal e
de minimização dos impactos da pandemia no sistema
prisional".

O projeto Reconstruindo Sonhos é uma iniciativa do
MPMT, com a parceria de várias instituições, que visa
fortalecer a reinserção social dos reeducandos e a
redução da reincidência criminal, por meio da
qualificação e habilitação para o mercado de trabalho.
Já a Apac é uma metodologia de humanização no
processo de cumprimento de pena com o propósito de
evitar a reincidência no crime e oferecer alternativas
para o condenado se recuperar.

Os outros dois eixos tratarão da "Situação do Sistema
Prisional mato-Grossense antes e durante a pandemia
de Covid-19" e do "Prognóstico Epidemiológico e
desafios a serem enfrentados pelo Sistema Prisional".

Saiba mais - O objetivo da audiência pública é discutir
com a sociedade os impactos da pandemia da Covid-
19 no sistema prisional mato-grossense e buscar
estabelecer estratégias para o aprimoramento da
Execução Penal, uma vez que a crise sanitária
a g r a v o u  o s  p r o b l e m a s  j á  e x i s t e n t e s  n o
encarceramento e ainda trouxe à tona novos desafios.

Termina nesta quarta-feira (30) o prazo para inscrição
dos interessados em se manifestar (faça aqui). Aos
que forem somente assistir, basta acompanhar as

exposições e debates pelo canal do TJMT no
YouTube.

Site:
https://www.issoenoticia.com.br/noticia/46492/mpmt-
apresenta-projetos-de-reinsercao-social-em-audiencia-
publica
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Confira o hotsite da Audiência Pública
Impactos da Pandemia no Sistema Prisional

PÁGINA DO ESTADO / CUIABÁ / MT - NOTÍCIAS. Ter, 29 de Junho de 2021
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Está disponível o hotsite da Audiência Publica:
"Impactos da Pandemia no Sistema Prisional e
Estratégias para Aprimoramento da Execução Penal".
O evento será realizado nesta sexta-feira (02/07/21),
entre 13h30 e 19 horas (horário de MT). Clique aqui
para acessar . As inscrições também continuam
abertas. O evento será feito de forma virtual, pela
Plataforma Teams e pelo canal oficial do TJMT no
Youtube. Clique aqui e faça sua inscrição. As vagas
são limitadas.

A equipe responsável pela organização do evento,
liderada pelo juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da
Justiça, Emerson Luis Pereira Cajango, se reuniu
virtualmente e ultimou os preparativos para a
audiência que oportunizará o debate sobre a
segurança em período de Pandemia no Sistema
Prisional. Na oportunidade também foi discutido o
hotsite, construído pela TI do TJMT. A ferramenta
abriga informações gerais sobre o evento e
palestrantes, a programação, as inscrições e os links
para acompanhamento ao vivo.

"O objetivo foi disponibilizar uma ferramenta onde os
interessados encontrem todas as informações
necessárias para compreender e participarem do
evento", considerou o diretor do Departamento de
Sistemas e Aplicações da TI do TJMT, Danilo Silva.

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e
corregedora nacional de Justiça, Maria Thereza de
Assis Moura, o ministro do STF, Gilmar Mendes, o
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky, o governador
de Mato Grosso Mauro Mendes, o procurador-geral
de Justiça José Antônio Borges e o conselheiro do
CNJ, Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, confirmaram
presença na abertura do evento.

A realização é do Poder Judiciário de Mato Grosso
por meio da Corregedoria-Geral da Justiça. A
presidente do TJMT, desembargadora Maria
Helena Gargaglione Póvoas, a vice-presidente,
desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que
também é responsável pela Coordenadoria Estadual
da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar no Âmbito do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (Cemulher) e o corregedor-geral da Justiça,
desembargador José Zuquim Nogueira, participarão
do evento. O evento terá três eixos e os inscritos

poderão realizar perguntas desde que esteja inscrito.

"Nossas equipes continuam trabalhando para
realizarmos um evento a patamares das mudanças
que pretendemos em nosso sistema. Queremos que
esta oportunidade marque um período melhor no
Sistema Prisional de Mato Grosso", disse o juiz
auxiliar, Emerson Cajango.

Lei mais sobre o assunto:

Inscrições abertas para a audiência pública sobre o
impacto da pandemia no sistema prisional

Inscrições abertas: audiência pública vai tratar dos
impactos da pandemia no Sistema Prisional

Ranniery Queiroz

Assessor de imprensa CGJ/TJMT

Site: https://paginadoestado.com.br/confira-o-hotsite-da-
audiencia-publica-impactos-da-pandemia-no-sistema-
prisional/
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Confira o hotsite da Audiência Pública
Impactos da Pandemia no Sistema Prisional

JORNAL O DIÁRIO / MT - NOTÍCIAS. Ter, 29 de Junho de 2021
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Tribunal de Justiça de MT

Está disponível o hotsite da Audiência Publica:
Impactos da Pandemia no Sistema Prisional e
Estratégias para Aprimoramento da Execução Penal .
O evento será realizado nesta sexta-feira (02/07/21),
entre 13h30 e 19 horas (horário de MT). Clique aqui
para acessar . As inscrições também continuam
abertas. O evento será feito de forma virtual, pela
Plataforma Teams e pelo canal oficial do TJMT no
Youtube. Clique aqui e faça sua inscrição. As vagas
são limitadas.

A equipe responsável pela organização do evento,
liderada pelo juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da
Justiça, Emerson Luis Pereira Cajango, se reuniu
virtualmente e ultimou os preparativos para a
audiência que oportunizará o debate sobre a
segurança em período de Pandemia no Sistema
Prisional. Na oportunidade também foi discutido o
hotsite, construído pela TI do TJMT. A ferramenta
abriga informações gerais sobre o evento e
palestrantes, a programação, as inscrições e os links
para acompanhamento ao vivo.

"O objetivo foi disponibilizar uma ferramenta onde os
interessados encontrem todas as informações
necessárias para compreender e participarem do
evento", considerou o diretor do Departamento de
Sistemas e Aplicações da TI do TJMT, Danilo Silva.

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e
corregedora nacional de Justiça, Maria Thereza de
Assis Moura, o ministro do STF, Gilmar Mendes, o
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky, o governador
de Mato Grosso Mauro Mendes, o procurador-geral
de Justiça José Antônio Borges e o conselheiro do
CNJ, Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, confirmaram
presença na abertura do evento.

A realização é do Poder Judiciário de Mato Grosso
por meio da Corregedoria-Geral da Justiça. A
presidente do TJMT, desembargadora Maria
Helena Gargaglione Póvoas, a vice-presidente,
desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que
também é responsável pela Coordenadoria Estadual
da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar no Âmbito do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (Cemulher) e o corregedor-geral da Justiça,

desembargador José Zuquim Nogueira, participarão
do evento. O evento terá três eixos e os inscritos
poderão realizar perguntas desde que esteja inscrito.

"Nossas equipes continuam trabalhando para
realizarmos um evento a patamares das mudanças
que pretendemos em nosso sistema. Queremos que
esta oportunidade marque um período melhor no
Sistema Prisional de Mato Grosso", disse o juiz
auxiliar, Emerson Cajango.

Lei mais sobre o assunto:

Inscrições abertas para a audiência pública sobre o
impacto da pandemia no sistema prisional

Inscrições abertas: audiência pública vai tratar dos
impactos da pandemia no Sistema Prisional

Ranniery Queiroz

Assessor de imprensa CGJ/TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT

Site: http://www.jornalodiario.com.br/geral/mato-
grosso/confira-o-hotsite-da-audiencia-publica-impactos-
da-pandemia-no-sistema-prisional/265950
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15. Áreas Envolvidas

• Presidência do Tribunal de Justiça;
• Vice Presidência;
• Corregedoria Geral da Justiça;
• Diretoria geral;
• Gabinete do Juiz Auxiliar da Corregedoria - Dr. Emerson Luís Pereira Cajango; 
• Coordenadoria da Corregedoria;
• Assessoria de relações públicas da corregedoria
• Coordenadoria de Comunicação;
• Comunicação da Corregedoria Geral da Justiça;
• Cerimonial;
• Coordenadoria de Infraestrutura;
• Coordenadoria de Tecnologia da informação; 
• Coordenadoria Militar; 
• Departamento Gráfico; 
• Escola dos servidores;
• Taquigrafia;
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