PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
GMF – Grupo de Monitoramento e Fiscalização Carcerário
Fórum Cível e Criminal – Des. Joaquim de Sousa Neto

PLANO DE TRABALHO DO GMF/TJPI PARA O ANO DE 2015

1 – Introdução:
O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça
do Estado do Piauí, integrante da estrutura do Departamento de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Carcerário Nacional, do Conselho Nacional de Justiça, tem a
atribuição básica de atuar para a melhoria do sistema prisional brasileiro, corrigindo suas
mazelas e contribuindo para a efetivação dos direitos e garantias dos presos e para a
reinserção social dos apenados.
2 – Objetivos:
O GMF/TJPI tem como objetivos para o ano de 2015 os seguintes:
a) a redução do percentual de presos provisórios do Estado para menos de 40% do total
de presos;
b) a coleta de dados sobre os presos do Estado, relativos ao número de apenados e
presos provisórios de cada estabelecimento prisional e sobre a reincidência;
c) o controle e agilização da expedição de Guias de Recolhimento;
d) o efetivo tratamento das pessoas com transtorno mental do sistema prisional;
e) a difusão, para as varas competentes para a execução penal do interior do Estado, dos
procedimentos da VEP/Teresina relativos à agilização da concessão de benefícios,
através do sistema de acompanhamento de penas;
f) a ampliação da aplicação de medidas alternativas à prisão e penas alternativas;
g) a uniformização de procedimentos de corregedoria de presídios;
h) a ampliação das ofertas de trabalho para presos e egressos do sistema prisional;
i) combate à prática de tortura nos estabelecimentos prisionais;
j) expedição de documentos para todos os presos do Estado.

3 – Atividades Propostas
a) Workshop, reunindo todos os juízes com atuação criminal, sobre prisão e liberdade,
com enfoque nas medidas cautelares alternativas à prisão e penas alternativas;
b) Acordo de Cooperação com a Secretaria de Estado da Justiça, disponibilizando a
ferramenta denominada Themis Prisional, para a identificação, registro e controle dos
presos recolhidos a todos os estabelecimentos prisionais do Estado;
c) Campanha de Combate à Tortura nos Estabelecimentos prisionais;
d) Coleta de dados sobre a reincidência entre os apenados do Estado, através de acordo
de cooperação com instituição de ensino superior;
e) Mutirão de julgamento de processos nas duas varas com maior número de presos
provisórios do Estado;
f) Curso sobre execução penal, através da Escola Judiciária, para juízes e servidores das
varas com competência criminal e para execuções penais do Estado;
g) Campanha de incentivo à oferta de vagas para presos e egressos do sistema
carcerário;
h) Reunião de trabalho para uniformização da ação das Corregedorias de Presídios;
i) Criação e funcionamento de Comitê Gestor de Políticas Públicas para o Sistema
Prisional;
j) Implantação de audiências de custódia na Comarca de Teresina;
l) Atuação do Judiciário, através da Justiça Itinerante, para a expedição de documentos
aos presos do Estado que não os têm;
m) Mutirão de Indulto e Comutação na VEP de Teresina;
n) Mutirão de reexame de processos de presos provisórios.
4 – Cronograma de atividades

ATIVIDADE

PERÍODO

Mutirão do Indulto na VEP de Teresina

fevereiro, março e abril

Campanha de Incentivo à Criação de Vagas
para Presos e Egressos

fevereiro

Implantação de Audiências de Custódia em
Teresina

fevereiro

Workshop

19 e 20 de março

Mutirão de Julgamento

março, abril e maio

Acordo de Cooperação Themis

maio

Coleta de Dados sobre Reincidência

junho e julho

Mutirão de Reexame de Processos de
Presos Provisórios

junho, julho e agosto

Campanha de Combate à Tortura

agosto

Curso de Execução Penal para Juízes e
Servidores

setembro

Reunião para uniformização da ação das
Corregedorias de Presídios

setembro

Comitê Gestor de Políticas Públicas

outubro

Justiça Itinerante nos Presídios

novembro

