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EXCELENTISSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSE PAGANUCCI JR. 

DA 1º CAMARA CRIMINAL DO ESTADO DE GOIÁS. 

 

 

 

 

 

 

JOAO TEXEIRA DE FARIA, já qualificado no MANDADO DE 

SEGURANÇA em epígrafe, vem aos autos, expor e requer o que se segue 

com a MÁXIMA URGÊNCIA. 

 

Conforme LIMINAR nos presentes autos, ficou determinado 

autorização para o “ingresso dos médicos Alberto de Almeida Las Casas 

Júnior (CRM 11093) ou Léo de Souza Machado (CRM 9069), no Núcleo de 

Custódia em que o paciente encontra-se segregado, em horário previamente 

agendado, observadas as normas do presídio, de modo a não causar 

embaraços à rotina da unidade prisional.” 

A unidade prisional foi notificada pela Secretaria da Câmara no dia 

10 de julho de 2019 via malote digital. 

No dia 12 de julho (sexta-feira) os médicos estiveram na unidade 

prisional por toda a tarde, e não puderam ingressar na unidade prisional para 

examinar o paciente. A Direção do Núcleo de Custódia simplesmente negou 

o acesso. 
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No dia 14 de julho (segunda-feira), a defesa entrou em contato via 

telefone e foi orientado pela Direção a formalizar o pedido via email  para o 

agendamento que ficou previamente designado para o dia e hora. 

Na data de hoje, mais uma vez os médicos foram impedidos de 

ingressarem na Unidade Prisional, o que prejudica sobremaneira o direito do 

Paciente de ser atendido por especialistas, conforme determinação deste 

Juízo, sendo informados que só na próxima segunda feira (22 de julho de 

2019) poderiam adentram, todavia, sem garantia alguma de que tal ato de fato 

venha se concretizar. 

Na data de hoje a imprensa noticiou as informações aqui 

colacionados, conforme se verifica do documento anexo. 

Assim, torna-se imprescindível a atuação cogente deste Juízo afim 

de que se determine que a unidade prisional cumpra imediatamente, em prazo 

improrrogável de 24 horas, contados a partir do encaminhamento, via malote 

digital, da nova determinação deste Juízo, sob pena da decisão proferida no 

bojo do presente remédio constitucional cair em descrédito e perder a sua 

eficácia. 

Goiânia, Goiás, 17 de julho de 2019 

Pede deferimento. 

 

 

ANDERSON VAN GUALEBRTO DE MENDONCA 
OAB/GO 31.076 

 
MARCOS MACIEL LARA 

OAB/GO 45.30 


