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Senho「 Corregedor,

酬酬酬

Beio Horizonte, 18 de feve「eiro de 2020.

酬醐脚

ぶ丁」朋棚の

CP員o丁

Em atendimento ao disposto no a巾go 71, Parag「afo血ico, do P「ovimento
CJM nO Ol, de 23 de mar9O de 2010

CumP「e‑nOS informar a Vossa ExceIencia que,

na data de 18/02/2020, foi 「eaIizada inspe9aO naS dependencias destinadas aos
PreSOS do 36O Batalhao da Poiicia M冊ar do Estado de Minas Ge「ais e do IO

Batalhao da Policia Militar do Estado de Minas Gerais.
O Juiz de Di「eito Tituiar da laAudito「ia compa「eceu na sede do 36O BPM,
a fim de verifica「 as instaIa96es e o cumprimento da pena pe10 Sd PM Joao
Ped「O Oliveira SiIva, Cu」a eXeCueaO Penal tramita neste juizo. Foi 「ecebido pelo

Ten Robe巾O, que info「mou que a cela da refe「ida Unidade Prisional esta

inte「ditada desde O6/07/2012 e o Sd PM Joao Ped「o trabalha no 36O BPM, maS

CumP「e Pena na Sede do IO BPM.
Com isso

IO BPM

O Juiz de Di「eito Tituia「da laAudito「ia compa「eceu na sede do

e aCOmPanhados peIo m冊ar Sgt PM Viseu

O meSmO informou que a

Unidade possui tres ceIas, Sendo uma ceIa coietiva com capacidade para oito
P「eSOS destinada ao cumprlmentO de pena em 「egime semi‑abe巾O e duas celas
individuais destinada ao cumprlmentO de pena em 「egime fechado.
Cump「e evidenciar que o Batalhao possui num tota‑ de oito p「esos em

execu9aO Penai事Sendo dois em regime fechado cump「indo pena p「ivativa de
liberdade deco「「ente de condena9aO Criminai, quat「O em 「egime semi‑abe巾O e dois

em 「egime aberto.
Os dois sentenciados em cumprImentO de pena em 「eg‑me fechado se
encont「avam t「abaIhando na Unidade.

VaIe ressaItar que na Unidade inspecjonada nao ha ceIa destinada ao
CumP「imento de pena por poiiciais femininas e que os miIita「es condenados a pena,
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P「ivativa de iibe「dade, em regIme abe巾O, CumPrem a referida san9aO em uma
especie de atojamento p「6p「io para miIitares em cumprimento de pena em regime

abe巾0.
O Sd PM Joao Ped「o OIivei「a SiIva, COndenado a pena privativa de iibe「dade
de O2 (dois) anos, 08 (Oito) meses, em regime abe巾0, nOS autOS nO 2000810‑

50.2019.9.13.0002 (autos de execu9aO), desta la Auditoria Judiciaria M冊ar,
encont「a‑Se CumP「indo pena no aiojamento da referida Unidade, desde
12/06/20219. Conforme a guia de 「ecoIhimento, tem a Obriga9aO de se recoiher
ent「e as 21: 00 horas de um dia e as O6:00 ho「as do dia seguinte, naO Se

encontrando 「ecoihido no momento da inspe9aO.
Ainda foi verificado o Livro de Cont「ole de Presos do IO BPM, COnStatando‑
Se que 6 「egist「ado, diariamente, O horario de 「ecoIhimento do custodiado Sd PM

Joao Pedro OIiveira SiIva, COnStatado que o mesmo vem cump「indo regula「mente

as condi96es impostas na guia de recolhimento.
Verificando o 「efe「ido =vro, foi constatado que o custodiado se ausentou da

Unidade na data de 25/10/2019 e 「etomou somente na data de 27/10/2019,

Situa9aO que foi justificada nos autos de execu9aO.

Aiem disso, O Sgt PM Viseu informou que esporadicamente o custodiado Sd
PM Joao Ped「o e escalado pelo N血Cleo de Justi9a e Discip=na para trabalha「 aos
finais de semana e feriado, e neSSaS datas ele nao pe「manece recoIhido na

Unidade.
O termo de inspe9aO Se enCOnt「a em liv「O Pr6p「io, na SeCretaria do juizo・
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