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PROVIMENTO Nº  010/2008

Define regras específicas de designação de magistrados para 
cumprimento da Resolução nº 47, de 18 de dezembro de 2007, 
do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  realização  de  inspeções 
mensais  nos  Estabelecimentos  Penais/Estabelecimentos 
Educacionais de Internação, e dá outras providências. 

O Desembargador FLORIANO GOMES, Corregedor-Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições legais e regimentais etc.

CONSIDERANDO o disposto pelo Art. 66, inc. VII, da Lei Nº 
7.210/84 (Lei de Execução Penal);

CONSIDERANDO que a Resolução nº 47, de 18 de dezembro 
de  2007,  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  (CNJ),  também  determina  aos  juízes  de 
execução  criminal  a  realização  pessoal  e  mensal  de  inspeção  nos  estabelecimentos 
penais sob sua responsabilidade, visando verificar as condições desses estabelecimentos 
no que diz respeito ao atendimento de requisitos previstos na Lei de Execuções Penais, 
bem como no que tange à observância de direitos assegurados aos presos, tanto pela Lei 
Nº 7.210/84 quanto pela Constituição Federal;
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CONSIDERANDO que a Lei nº 7.210/84 e a Resolução nº 47 
do CNJ  estabelecem que os juízes da execução criminal devem tomar as providências 
para o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais e promover, quando for o 
caso, a apuração de responsabilidade; 

CONSIDERANDO que essa Inspeção mensal também visa a 
obtenção  de  informações  sobre  a  localização,  destinação,  natureza  e  estrutura  dos 
estabelecimentos penais e, ainda, de dados relevantes sobre a população carcerária;

CONSIDERANDO o  Ofício  Circular  nº  001/CNJ/COR/2008, 
expedido pelo Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional de Justiça, determinando aos 
Corregedores Gerais da Justiça o estabelecimento de regras específicas de designação 
de  magistrados  para  o  cumprimento  das  visitas  de  inspeção  mensal  nas  unidades 
carcerárias do Estado, inclusive delegacias policiais;

CONSIDERANDO que,  em  várias  Comarcas  do  Interior  do 
Estado  de  Goiás,  devido  a  ausência  de  estrutura  própria  para  Estabelecimento 
Educacional de Internação, os adolescentes autores de atos infracionais cumprem suas 
medidas sócio-educativas  de internação em estabelecimentos penais comuns, separados 
dos demais presos;

CONSIDERANDO o sistema1 desenvolvido pela Corregedoria 
Nacional de Justiça, cuja disponibilização para acesso foi informada à Corregedoria-Geral 
da Justiça do Estado de Goiás por meio do Ofício Circular nº 006/CNJ/COR/2008;

1 Planilha de dados referida no § 1º do Art. 2º e no Art. 3º da Resolução CNJ nº 47/2007.
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R  E  S  O  L V  E:

ESTABELECER  as  seguintes  regras  de  designação  de 
magistrados para a realização das inspeções mensais nos Estabelecimentos Penais, bem 
como para o envio,  à Corregedoria-Geral  da Justiça,  das informações obtidas nessas 
inspeções e relatadas pelos magistrados designados:

I –  DA  REALIZAÇÃO  DAS  INSPEÇÕES  NOS 
ESTABELECIMENTOS PENAIS

a)  Todos  os  estabelecimentos  penais  do  Estado  de  Goiás 
deverão ser inspecionados, pessoal e mensalmente, pelos magistrados designados pelos 
critérios de competência definidos no item III deste Provimento  (DA COMPETÊNCIA PARA 

REALIZAÇÃO DAS INSPEÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS), os quais encaminharão à 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, até o dia 05 do mês subseqüente ao 
que foi realizada a inspeção, os relatórios contendo todas as informações acerca do que 
está  disposto  no  Art.  2º  da  Resolução  CNJ  nº  47/2007,  sem  prejuízo  de  outras 
informações e das imediatas providências que deverão ser adotadas, pelo magistrado 
encarregado da inspeção, para assegurar o adequado funcionamento do estabelecimento 
penal.

b) Para cada estabelecimento penal inspecionado será feito um 
relatório de inspeção2; 

c)  Considerando que todas as Comarcas do Estado de Goiás 
contam com acesso à Internet, o envio dos relatórios de inspeção à Corregedoria-Geral 

2 Vide item IV deste Provimento.
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da  Justiça  do  Estado  de  Goiás  será  realizado,  exclusivamente,  através  do  Sistema 
desenvolvido  e  disponibilizado  pela  Corregedoria  Nacional  de  Justiça  (Cadastro 
Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos Penais), que será acessado na forma 
prevista neste Provimento3;

II - DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS

a) Para os fins de aplicação deste Provimento,  consideram-se 
estabelecimentos  penais,  além  daqueles  previstos  no  Título  IV  da  Lei  Nº  7.210/84 
(PENITENCIÁRIA; COLÔNIA  AGRÍCOLA,  INDUSTRIAL  OU  SIMILAR; CASA  DO 
ALBERGADO; CENTRO  DE  OBSERVAÇÃO; HOSPITAL  DE  CUSTÓDIA  E 
TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO; CADEIA PÚBLICA), os estabelecimentos destinados ao 
cumprimento de medidas sócio-educativas que importem em privação da liberdade de 
adolescentes  autores  de  atos  infracionais  (Estabelecimentos  Educacionais  de 
Internação);

a.1-  Ainda  para  fins  de  aplicação  deste  Provimento, 
consideram-se Estabelecimentos Penais as  Delegacias de Polícia equipadas com celas 
destinadas ao recolhimento de pessoas presas. 

III  -   DA  COMPETÊNCIA  PARA  REALIZAÇÃO  DAS 
INSPEÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS

a) Nos termos do Art. 66, inciso VII, da Lei 7.210/84 (Lei de 
Execução Penal) e do Art. 1º da Resolução nº 47 do CNJ, compete ao Juiz da Execução 
Penal a realização pessoal das inspeções mensais nos estabelecimentos penais sob sua 
responsabilidade;

b) Nas Comarcas onde houver  mais de um juiz  competente 

3 Vide itens IV e V deste Provimento.
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para  a  execução  penal,  ficará  incumbido  de  realizar  as  inspeções  mensais  nos 
estabelecimentos penais: 

b.1- o juiz da execução penal que for mais antigo na Comarca, 
desde que o outro juiz da Execução Penal não acumule competência de Juiz da Infância 
e da Juventude pois,  neste  caso,  a  este  incumbirá  o dever  de  realizar  as  inspeções 
mensais nos estabelecimentos penais;

b.2 -  se  houver  na  Comarca  mais  de  um  juiz  acumulando 
competências de Execução Penal e de Infância e Juventude, ficará incumbido, dentre 
estes, da realização das inspeções mensais nos estabelecimentos penais, aquele juiz que 
for mais antigo na Comarca;

b.3  - se na Comarca houver Juiz da Infância e da Juventude 
que não acumule competência de Execução Penal, e outro(s) Juiz(es) com competência 
para  a  execução  penal,  observar-se-á,  quanto  à  incumbência  para  a  realização  das 
inspeções mensais nos estabelecimentos penais, o seguinte:

b.3.1 –  havendo na Comarca  estabelecimento penal  único 
onde se realize, em celas distintas, o recolhimento de presos comuns e de adolescentes 
autores de atos infracionais,  competirá ao juiz da execução penal  (ao mais antigo na 
Comarca, se houver mais de um) a realização da inspeção nesse estabelecimento;

b.3.2 -  havendo  na  Comarca  estabelecimentos  penais 
destinados,  exclusivamente,  ao  recolhimento  de  presos  comuns  e estabelecimento(s) 
destinado(s),  exclusivamente,  ao  recolhimento  de  adolescentes  autores  de  atos 
infracionais,  competirá  ao juiz  da execução penal  (ao mais  antigo na Comarca,  onde 
houver mais de um) a realização das inspeções nos  estabelecimentos penais destinados 
aos  presos  comuns,  enquanto  o  juiz  da  Infância  e  da  Juventude  (o  mais  antigo  na 
Comarca, onde houver mais de um) ficará incumbido da realização das inspeções no(s) 



   
 

    
      CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

estabelecimento(s)  destinado(s)  exclusivamente  aos  adolescentes  autores  de  atos 
infracionais.   
  

b.3.3 –  em  todos  os  casos,  o  Juiz  competente  para  a 
realização  das  inspeções  poderá  solicitar  o  auxílio  do(s)  juiz(es)  com  competência 
concorrente à sua. 

b.3.4 -  A inspeção no complexo  penitenciário  (Penitenciária; 
Casa de Prisão Provisória;  Hospital  de Custódia etc.)  administrado pela Secretaria de 
Estado da Justiça (Lei Nº 15.724/2006), localizado na Comarca de Aparecida de Goiânia, 
será realizada pelo Juiz da Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia, auxiliado 
pelo  Juiz com competência em execução penal mais antigo da Comarca de Aparecida de 
Goiânia.

b.3.4.1 –  A  inspeção  nas  Delegacias  de  Polícia  da  Capital 
equipadas com celas destinadas ao recolhimento de pessoas presas será realizada pelo 
Juiz da Vara de Execução Penal da  Comarca de Goiânia, auxiliado pelos Juízes da 5ª, 6ª 
e 1º e 2º Juízes da 12ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia, podendo haver alteração a 
critério do Corregedor-Geral da Justiça.

b.3.4.2 – Nos termos do item acima, ficará a cargo do Juízo da 
4ª  Vara  Criminal/Execuções  Penais  da  comarca  de  Goiânia  o  escalonamento  e  a 
regionalização dos Juízes que deverão auxiliar na inspeção referida.

b.3.4.3 –   Na hipótese de criação de outro cargo de juiz da 
Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia, a competência para a realização da 
inspeção, definida no item b.3.4 acima, será do juiz mais antigo na Vara de Execução 
Penal de Goiânia.  
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IV -  DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

a)  Denomina-se  RELATÓRIO  DE  INSPEÇÃO  o  relatório 
mencionado no Caput do Art. 2º da Resolução CNJ Nº 47/2007;

a.1) Os  RELATÓRIOS  DE  INSPEÇÃO  constituem-se   dos 
FORMULÁRIOS  ELETRÔNICOS,  devidamente  preenchidos,  por  meio  dos  quais  os 
magistrados  designados  para  a  realização  pessoal  e  mensal  das  inspeções  nos 
estabelecimentos  penais  enviarão  à  Corregedoria-Geral  da  Justiça  as  informações 
dessas  inspeções,  inclusive  quanto  às  providências  por  eles  tomadas  quando  da 
constatação de eventuais irregularidades;

V -  DO PASSO A PASSO PARA ACESSAR, PREENCHER E 
ENVIAR  OS  FORMULÁRIOS  ELETRÔNICOS  À  CORREGEDORIA-GERAL  DA 
JUSTIÇA

Os magistrados incumbidos da realização, pessoal e mensal, 
das inspeções nos estabelecimentos penais acessarão, preencherão e encaminharão os 
formulários eletrônicos à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás no sítio do 
Conselho Nacional de Justiça, mediante os seguintes passos: 

1º PASSO:  Abrir o  navegador   e digitar o seguinte endereço 
da Internet: http://www.cnj.jus.br

Em seguida, clicar no link “área restrita” a partir de onde terá 
acesso  a  vários  ícones.  Escolha  o  ícone  do  Cadastro  Nacional  de  Inspeções  nos 
Estabelecimentos Penais que, ao ser clicado, abrirá uma tela onde o magistrado deverá, 
com a tecla “Caps Lock” do computador ativada, digitar  Nome de Usuário e a Senha 
de acesso ao sistema4.

4 Para obter o usuário e a senha, o magistrado deverá entrar em contato com a Divisão de Gestão Informacional da Corregedoria-Geral da Justiça do 

http://www.tj.go.gov.br/
http://www.tj.go.gov.br/
http://www.tj.go.gov.br/
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2º  PASSO:   Clicar  na  opção  Usuários  e,  em  seguida,  na 
opção Alterar a partir de onde será aberta uma tela com o nome do magistrado que está 
acessando o sistema. Nessa tela, o magistrado deverá clicar sobre seu nome e conferir 
se  todos  os  dados  do  seu  cadastro  de  usuário,  que  será  exibido  em seguida,  estão 
corretos,  alterando-os  ou  preenchendo-os  se  estiverem  equivocados  ou  em  branco, 
respectivamente,  clicando  na  tecla  “alterar  dados” para  concluir  a  alteração  ou 
preenchimento,  conforme  o  caso,  sendo  que,  ao  final,  será  exibida uma  tela  com a 
mensagem: “Dados alterados com sucesso”.

3º PASSO:   Ainda na tela do Cadastro de usuário,  onde foi 
exibida a mensagem “Dados alterados com sucesso”,  o  magistrado deverá  clicar   na 
opção “Senha” e “Alterar  senha”.  Em seguida,  o magistrado deverá alterar  sua senha 
normalmente5.

4º PASSO: Depois de alterar sua senha, o magistrado deverá 
clicar  na  opção  “Cadastro” e  em  “Estab.  Penal”,  para  cadastrar  estabelecimentos 
penais diversos de Hospital de Custódia, ou em “Hosp. de custódia”.

5º PASSO:  Se a opção escolhida no passo anterior for “Estab. 
Penal” selecione:

“Recuperar  dados  do  mês  anterior”: para  atualizar  as 
informações obtidas na inspeção acerca de Estabelecimento Penal  cadastrado e com 
relatório de inspeção, anterior, já  encaminhado à Corregedoria-Geral da Justiça;

ou 

Estado de Goiás, por meio dos seguintes telefones: (62) 3.216-2473; (62) 3.216-2556; (62) 3.216-2619 ou (62) 3.216-2621.

5 É importante que o magistrado anote sua senha para que, uma vez alterada, não se esqueça dela. No caso do juiz 
alterar sua senha, e não se lembrar da senha alterada, somente mediante contato junto à Corregedoria Nacional de 
Justiça, pelo telefone: (61) 3217-4607, poderá obter sua senha novamente.
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“Cadastrar  novo  dado”: para  cadastrar  o  estabelecimento 
penal da comarca ou para inserir, no cadastro, outro estabelecimento  penal da Comarca.

Selecionando a opção “recuperar dados do mês anterior” o 
magistrado deverá clicar  sobre o nome do estabelecimento penal desejado, o qual será 
visualizado na tela.  Feito  isso,  o  sistema exibirá  todas as  informações lançadas pelo 
usuário (magistrado) no formulário eletrônico na última vez que ele encaminhou Relatório 
de  Inspeção,  do  estabelecimento  penal  escolhido,  à  Corregedoria-Geral  da  Justiça, 
bastando, então, que ele (usuário) as atualize e clique na opção “enviar dados”, contida 
no final do formulário eletrônico, para remeter o Relatório de Inspeção à Corregedoria-
Geral da Justiça.

Por outro lado, se o magistrado selecionar a opção “Cadastrar 
novo dado” deverá proceder no preenchimento de todo o formulário eletrônico a partir do 
que  foi  constatado  na  inspeção  realizada  no  Estabelecimento  Penal.  Nesse 
preenchimento, o magistrado indicará o mês e o ano de referência da inspeção, bem 
como a data de sua realização; dados gerais de identificação do estabelecimento penal, 
sua natureza e destinação; informações da autoridade administrativa responsável  pelo 
estabelecimento penal  etc.;  quantitativos;  estrutura complementar;  direitos dos presos; 
profissionais que prestam assistência aos presos; considerações do Juiz responsável pela 
inspeção;  e  providências  tomadas  pelo  juiz  para  o  adequado  funcionamento  do 
estabelecimento penal. Ao final do preenchimento do formulário eletrônico o magistrado 
deve  clicar  na  opção  “enviar  dados” para  remeter  o  Relatório  de  Inspeção  à 
Corregedoria-Geral da Justiça.

6º PASSO:   Se a opção escolhida no 4º passo for “Hosp. de 
custódia” o magistrado deverá especificar se o estabelecimento é autônomo ou se é Ala 
integrante de outro estabelecimento penal (neste caso o sistema abrirá a lista de outros 
estabelecimentos  penais  já  cadastrados pelo  juiz  a fim de que este indique qual  dos 
estabelecimentos penais o Hospital de Custódia integra). A seguir, o magistrado deverá 
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selecionar:
“Recuperar  dados  do  mês  anterior”: para  atualizar  as 

informações  obtidas  na  inspeção  acerca  de  Hospital  de  Custódia  cadastrado  e  com 
relatório de inspeção,  anterior, já  encaminhado à Corregedoria-Geral da Justiça;

ou 

“Cadastrar  novo  dado”: para  cadastrar  o  Hospital  de 
Custódia  da  comarca  ou  para  inserir,  no  cadastro,  outro  Hospital  de  Custódia  da 
Comarca.

Selecionando a opção “recuperar dados do mês anterior” o 
magistrado deverá  clicar  sobre o nome do Hospital de Custódia desejado, o qual será 
visualizado na tela.  Feito  isso,  o  sistema exibirá  todas as  informações lançadas pelo 
usuário (magistrado) no formulário eletrônico na última vez que ele encaminhou Relatório 
de  Inspeção  do  Hospital  de  Custódia  escolhido  à  Corregedoria-Geral  da  Justiça, 
bastando, então, que ele (usuário) as atualize e clique na opção “enviar dados” contida 
no final do formulário eletrônico para remeter o Relatório de Inspeção à Corregedoria-
Geral da Justiça.

Por outro lado, se o magistrado selecionar a opção “Cadastrar 
novo dado” deverá proceder no preenchimento de todo o formulário eletrônico a partir do 
que foi constatado na inspeção realizada no Hospital de Custódia. Nesse preenchimento, 
o magistrado indicará o mês e o ano de referência da inspeção, bem como a data de sua 
realização;  dados  gerais  de  identificação  do  Hospital  de  Custódia,  informações  da 
autoridade  administrativa  responsável  pelo  Hospital  de  Custódia  etc.;  Capacidade  do 
Hospital de Custódia; profissionais de saúde que nele atuam; periodicidade da realização 
de  exames  nos  internos;  informações  complementares;  considerações  do  Juiz 
responsável  pela  inspeção  e  providências  tomadas  pelo  juiz  para  o  adequado 
funcionamento  do  Estabelecimento  Penal  (Hospital  de  Custódia).  Ao  final  do 
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preenchimento  do  formulário  eletrônico  o  magistrado  deve  clicar  na  opção  “enviar 
dados” para remeter o Relatório de Inspeção à Corregedoria-Geral da Justiça.

VI  -   DAS  RETIFICAÇÕES  AOS  FORMULÁRIOS 
ELETRÔNICOS

Caso  haja  necessidade,  o  magistrado  poderá  retificar  os 
formulários eletrônicos já preenchidos  clicando  na opção  retificação,  desde que o faça 
até o 5º dia do mês subseqüente ao mês de referência da inspeção.

VII  -   DOS  FORMULÁRIOS  QUE  PODEM  AUXILIAR  OS 
MAGISTRADOS NOS LOCAIS A SEREM INSPECIONADOS

Todos  os  questionamentos  existentes  nos  formulários 
eletrônicos  referidos  nos  itens  IV  e  V  deste  Provimento,  a  serem  respondidos  pelos 
magistrados  incumbidos  das  inspeções  nos  estabelecimentos  penais,  estão 
compreendidos  em formulários  que  poderão  ser  impressos.  Para  tanto,  o  magistrado 
deverá  clicar  na  opção  “Formulários”  e,  em  seguida,  escolher  “Estab.  Penal” ou 
“Hosp. de Custódia”, conforme o caso.

Vale reforçar que, no caso do Poder Judiciário do Estado de 
Goiás,  onde todas as Comarcas possuem acesso à Internet,  os magistrados somente 
poderão encaminhar os Relatórios de Inspeção  à Corregedoria-Geral da Justiça por meio 
de formulários eletrônicos, na forma disposta nos itens IV e V deste Provimento.  Assim, 
a utilização de formulários impressos, mencionada neste item, tem por objetivo apenas 
auxiliar os magistrados nos locais a serem inspecionados.

VIII -  DO MANUAL DO SISTEMA

Para imprimir o manual do sistema, o magistrado deve clicar na 
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opção “Ajuda” e, em seguida, na opção “Help”.

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

GABINETE DO DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 04 de setembro de 2.008.

Desembargador Floriano Gomes
                                              Corregedor-Geral da Justiça


