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DECISÃO 

Vistos.  

Na data de hoje, fui informada pelo Dr. Fred Igor, Presidente da subseção da OAB/PB de Patos,  

acerca da situação caótica de superlotação e de completo sofrimento por parte dos presos 

provisórios, estando alocados em um ambiente sem higiene, sem alimentação, sem estrutura 

física e segurança adequada. 

Segundo relatos do Dr. Fred Igor, Presidente da subseção da OAB/PB de Patos, a situação é 

caótica, de superlotação e de completo sofrimento por parte dos presos provisórios. 

Preocupada com essa grave situação, em que cerca de 17 homens encontram-se confinados 

em pequeno espaço da carceragem da Policia Civil, inclusive com informações de que um 

preso encontrava-se sentado ao chão e algemado no portão da carceragem, por falta de vagas 

e estrutura adequada, medida urgente se faz necessária com vistas a amenizar a situação dos 

custodiados. 

Repito. A situação é grave e merece medida de urgência, para sanar a atual situação 

vivenciada pelos presos provisórios, que se encontram na delegacia de policial civil desta 

cidade de patos. 

Realce, ainda, que as tubulações de esgotos estão saturadas, não conseguindo dar vasão aos 

dejetos dos sanitários, exalando odor insuportável para todos os que frequentam aquele 

espaço, principalmente para os custodiados, e também para os profissionais que lá labutam. 

Pelo dito, DETERMINO, por uma questão humanitária e DE MANEIRA EXCEPCIONAL, que 

sejam recambiados todos presos provisórios que se encontram encarcerados na delegacia 

central desta cidade, traslados para a Unidade Prisional de Patos, para que lá possam 

aguardar o deslinde da situação jurídica individual e em cada processo naquela Unidade 

Prisional, que detém de maior capacidade para abrigar os presos provisórios. 

Determino, ainda, que a presente medida é extraordinária e emergencial e se estende até o 

dia 20 de dezembro de 2021, período temporal em que a ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL, SUBSEÇÃO DE PATOS, POR MEIO DE SEU PRESIDENTE IRA POMOVER 

MELHORAMENTOS NA ESTRUTURA DO PRÉDIO COM VISTAS A SANAR A SITUAÇÃO JÁ 

RELATADA. 

Encaminhem-se, cópia desta decisão para SUPRINTENDENCIA DA 15ª AISP e para a UNIDADE 

PRISIONAL DE PATOS, para as medidas emergenciais relacionadas ao cumprimento da 

presente decisão, COM A MAXIMA URGENCIA. 
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Serve a presente decisão como Ofício (art. 102, CNJ-CGJ/TJPB), para todos os fins necessários 

ao seu cumprimento.  

Cumpra-se, COM URGENCIA. 

Patos/PB, data do protocolo eletrônico.  

 
                                 [Documento datado e assinado eletronicamente - art. 2º, Lei nº 11.419/2006]  

Isabella Joseanne Assunção Lopes Andrade de Souza - Juíza de Direito 
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