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APRESENTAÇÃO 

No ano de 2013, o Brasil aprovou a Lei nº 12.847 que institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate 

à Tortura (SNPCT) e cria o Comitê Nacional de Prevenção e Combate a Tortura (CNPCT) e o Mecanismo 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT). Já o Decreto nº 8.154, de dezembro de 2013, 

regulamenta o funcionamento do SNPCT, a composição e o funcionamento CNPCT, bem como dispõe 

sobre MNPCT.  

O MNPCT tem como função precípua a prevenção e combate à tortura a partir, dentre outras ações, de 

visitas regulares a instituições de privação de liberdade. Após cada visita, o MNPCT tem a competência 

de elaborar um relatório circunstanciado e, no prazo máximo de 30 dias, deve apresentá-lo ao CNPCT, à 

Procuradoria-Geral da República e a outros atores competentes. Adicionalmente, o MNPCT tem a 

atribuição de fazer recomendações e observações a autoridades públicas ou privadas, responsáveis 

pelas pessoas em locais de privação de liberdade. 

Esse documento tem como objetivo relatar a visita realizada ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas, 

situado no município de São Luís, estado do Maranhão, bem como apresentar recomendações às 

autoridades pertinentes sobre o funcionamento das unidades de privação de liberdade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Entre os dias 06 e 08 de outubro de 2015, a equipe do MNPCT composta pelas(o) peritas(o) Bárbara 

Suelen Coloniese, Catarina Pedroso, Márcia Maia e José de Ribamar de Araújo e Silva, visitou o 

Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, no estado do Maranhão. Foram visitadas as 

seguintes unidades: Centro de Triagem (em 06.10.2015, das 08h30 às 12h30); CADET (em 06.10.2015, 

das 14h às 18h30); Penitenciária Feminina (em 07.10.2015, das 14h às 19h); e CCPJ (em 08.10.2015, das 

14h às 19h). As visitas tiveram caráter sigiloso, de modo que nem as direções e nem as pessoas privadas 

de liberdade sabiam que membros do MNPCT iriam ao local neste dia e horário. 
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Em todas as unidades a equipe do MNPCT foi recebida pela direção ou pelo responsável substituto. 

Nesse momento inicial, a metodologia de visita e a legislação que estabelece as prerrogativas do MNPCT 

foram apresentadas. Em seguida, foram realizadas diversas conversas com as pessoas privadas de 

liberdade, com funcionários e diretores das unidades, bem como realizados registros fotográficos e 

coletados documentos institucionais. No entanto, em uma das unidades, conforme será detalhado a 

seguir, os documentos solicitados não foram fornecidos, o que prejudica a análise sobre o 

funcionamento institucional e aponta para uma preocupante ausência de transparência.  

Em todas as visitas, foram realizadas conversas finais com a direção, a fim de apontar recomendações 

urgentes, sobretudo as relacionadas a casos de saúde que exigiam intervenção imediata. As demais 

recomendações e observações seriam apontadas no presente relatório. 

O Complexo Penitenciário de Pedrinhas é formado por nove unidades, todas localizadas no Km 14 da 

Rodovia BR-135, no bairro de Pedrinhas. Desde 2013, o Complexo tem sido alvo de atenção nacional e 

internacional em decorrência de uma sequência de mortes, rebeliões, decapitações, canibalismo, fugas 

e outras situações extremamente graves.  

Tais acontecimentos redundaram na aplicação, em 16 de dezembro de 2013, de medidas cautelares pela 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos e, em seguida, 

na aplicação de medidas provisórias, em 14 de novembro de 2014, pela Corte Interamericana da 

Organização dos Estados Americanos. Dentre outras medidas, a Corte Interamericana requer ao Estado 

brasileiro  

“que adote, de forma imediata, todas as medidas que sejam necessárias para 

proteger eficazmente a vida e a integridade pessoal de todas as pessoas 

privadas de liberdade no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, assim como de 

qualquer pessoa que se encontre neste estabelecimento, incluindo os agentes 

penitenciários, funcionários e visitantes”.  

Ademais, a Resolução da Corte que estabelece as medidas provisórias ressalta a obrigação do Estado em 

respeitar os direitos humanos, de reduzir a superlotação, garantir as condições de detenções mínimas 

compatíveis com sua dignidade e prover pessoal capacitado e em número suficiente para assegurar o 

controle do Complexo. Nesse sentido, destaca-se o imperativo de que, a um só tempo, seja retomado o 
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controle Estatal sobre a unidade e sejam garantidos os direitos humanos das pessoas privadas de 

liberdade. 

Todos esses fatos, de relevância publicamente reconhecida, motivaram a visita do MNPCT ao Complexo, 

com vistas a colaborar com a situação preocupante que toma conta do sistema penitenciário 

maranhense.  

As unidades visitadas pelo MNPCT foram escolhidas por diversos motivos. De maneira geral, sobre todos 

os locais recaíam indícios de ocorrência de graves violações de direitos. Além disso, a respeito do Centro 

de Classificação, Observação, Criminologia e Triagem do Sistema Prisional (CCOCTSP), conhecido como 

“Triagem”, trata-se de uma unidade que funciona como “porta de entrada”, o que enseja a preocupação 

sobre as condições em que tais pessoas estão sendo tuteladas em caráter provisório e antes de serem 

transferidas para outra unidade de permanência mais longa. 

A respeito da Unidade Prisional de Ressocialização Feminina (UPRF), o MNPCT considerou importante 

estabelecer um recorte de gênero para conhecer o tratamento dispensado às presas no estado do 

Maranhão. 

Por fim, tanto a Casa de Detenção (CADET) quanto a Central de Custódia de Presos de Justiça (CCPJ) são 

locais que motivam preocupações adicionais pelos fatos extremamente graves que ocorreram em suas 

dependências e por denúncias de tortura e maus-tratos ocorridos ainda no ano de 2015. 

Nenhuma das unidades visitadas possuía, de acordo com as direções, um Regimento Interno ou 

documento similar que normatizasse o seu funcionamento. A este respeito, nas quatro visitas, foi 

informado pelas direções que o documento regulador das unidades são os Decretos 27.549, de 13 de 

julho de 2011, que “aprova o Regimento da Secretaria de Estado da Justiça e da Administração 

Penitenciária – SEJAP, e dá outras providências”, e 27.640, de 25 de agosto de 2011, que “disciplina o 

funcionamento das Unidades Prisionais do Estado do Maranhão e dá outras providências”. 

 

TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS, DESUMANOS OU DEGRADANTES 

Segundo a Convenção da ONU Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes (1984), a tortura é definida como qualquer ato cometido por agentes públicos ou atores no 
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exercício da função pública pelo qual se inflija intencionalmente a uma pessoa dores ou sofrimentos 

graves, físicos ou mentais, a fim de obter informação ou confissão; de castigá-la por um ato que 

cometeu ou que se suspeite que tenha cometido; intimidar ou coagir; ou por qualquer razão baseada 

em algum tipo de discriminação. 

Já a Lei Federal 9.455/1997 tipifica como tortura constranger alguém com emprego de violência ou 

grave ameaça, causando-lhe sofrimento psíquico ou mental com a finalidade de obter informação, 

declaração ou confissão da vítima ou de terceiros; para provocar ação ou omissão de natureza 

criminosa; em razão de discriminação racial ou religiosa. Ainda, define como tortura submeter alguém 

sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento 

físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 

Nas seções seguintes, apontaremos algumas práticas exercidas nas unidades visitadas do Complexo 

Penitenciário de Pedrinhas que podem configurar indícios de tortura, bem como de tratamentos ou 

penas cruéis, desumanos ou degradantes. 

 

CENTRO DE CLASSIFICAÇÃO, OBSERVAÇÃO, CRIMINOLOGIA E TRIAGEM DO SISTEMA PRISIONAL 

(CCOCTSP) 

A visita contemplou prévio diálogo com o encarregado de segurança já que, no momento de chegada à 

unidade, o diretor Marcelo Joares dos Reis não estava no lugar. Após a apresentação dos membros do 

MNPCT e de suas prerrogativas, solicitou-se uma lista de documentos institucionais à Direção e deu-se 

início à inspeção na “Triagem”. A unidade compreende, conforme será detalhado adiante, dois espaços: 

o primeiro, conhecido como “Triagem Velha”, é mais antigo, sendo composto pelo “Gaiolão” e por duas 

celas de castigo; o segundo, mais recente e por isso chamado de “Triagem Nova”, é uma galeria formada 

por um pequeno corredor com doze celas. Iniciou-se a inspeção pela Triagem Velha, seguindo para a 

Triagem Nova, a área de Saúde, Cartório (documentação) e área Administrativa. Por fim, realizou-se um 

diálogo de encerramento com a direção e com o Secretário Adjunto de Segurança Penitenciária, João 

Francisco Ribeiro Rodrigues, que chegou após o início da visita. Com isso, foram obtidas mais 

informações sobre o funcionamento da unidade, bem como foram realizados alguns encaminhamentos 

urgentes relativos à saúde das pessoas privadas de liberdade. 
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A unidade, que abriga apenas presos provisórios do sexo masculino, tendo capacidade para 190 vagas. 

Contudo, a lotação na ocasião da visita era de 233 pessoas. A rotatividade da unidade é muito alta, pois, 

por um lado, é destinada a pessoas que ultrapassaram o tempo permitido de privação de liberdade em 

delegacias do estado e, por outro, não é o estabelecimento em que as pessoas ficarão definitivamente. 

Ademais, por as pessoas chegarem a permanecer mais de 30 dias no local, a unidade costuma ser 

superlotada.  

Segundo a direção, a distribuição dos presos nas celas é realizada de acordo com a facção a que 

pertencem. Ou seja, esse procedimento não é realizado conforme o crime supostamente cometido ou 

conforme as características particulares das pessoas privadas de liberdade. Assim, tanto na Triagem 

Nova quanto na Triagem Velha, as celas são divididas em função das duas maiores facções do 

Maranhão. Tal separação viola as Regras Mínimas da ONU para Tratamento das Pessoas Presas1 e, 

também, o artigo 84 da Lei de Execução Penal (LEP), segundo o qual os presos provisórios devem ficar 

separados de acordo com critérios que envolvem a gravidade do crime supostamente cometido2. 

 

Descrição dos locais que compõem a unidade da Triagem 

O espaço denominado “Gaiolão” é, tal como o nome sugere, uma grande cela formada por grades nas 

laterais e na parte superior, exposta ao ar livre. Na ocasião da visita, havia dezessete homens privados 

de liberdade nesse local, todos suspeitos de terem cometido crimes de violência doméstica ou sexual 

contra a mulher. Ainda, esta parte da unidade abriga pessoas que foram ameaçadas pelos demais 

presos. Segundo a direção do Centro de Triagem, os presos que cometeram crime de estupro são logo 

encaminhados para a Unidade Prisional de Ressocialização do Olho d’Água (UPR do Olho d’Água), que 

anteriormente era destinada a mulheres, antigo Centro de Reeducação e Inclusão Social de Mulheres 

Apenadas (CRISMA).  

                                                           
1
 “8. As diferentes categorias de presos deverão ser mantidas em estabelecimentos prisionais separados ou em diferentes 

zonas de um mesmo estabelecimento prisional, levando-se em consideração seu sexo e idade, seus antecedentes, as razões da 
detenção e o tratamento que lhes deve ser aplicado”. 
2
 “§ 1

o
  Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: I - acusados pela prática de crimes 

hediondos ou equiparados; II - acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; III - 
acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nos incisos I e II”. 
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Fotos da cela “Gaiolão” 

 

O espaço denominado “Triagem Velha” é composto por duas celas em um pequeno corredor onde os 

presos cumprem medida disciplinar (castigo) por terem supostamente cometido alguma falta. Da 

mesma forma que os outros espaços da unidade, o castigo da “Triagem” é organizado em função das 

facções.  

                                     

Fotos das celas da “Triagem Velha” 
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A “Triagem Nova”, por sua vez, é composta por um corredor que separa seis celas de cada lado, 

totalizando doze celas. Destas, as quatro (duas de cada lado) celas do início do corredor abrigam os 

presos de uma determinada facção. Em seguida, após um portão que permanece aberto, se localizam 

mais oito celas destinadas aos presos de outra facção. 

 

 

“Triagem Nova” 

 

Espaço físico, infraestrutura, capacidade e insalubridade 

As condições precárias do espaço físico, a superlotação e a insalubridade são bastante similares nos três 

espaços que compõem a “Triagem”, embora haja especificidades a respeito de cada um deles. 

No espaço denominado “Gaiolão” encontrou-se um cenário bastante precário por não haver teto e por 

as pessoas ficarem expostas ao sol, ao relento e à chuva. Há somente uma pequena parte coberta por 

pedaços de madeira, sob a qual havia um colchão protegido do sol e da chuva. Na ocasião da visita, os 

próprios presos tinham se organizado para que uma pessoa enferma, com convulsão epilética, 

repousasse no local.  
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As instalações sanitárias são inadequadas para a realização da higiene pessoal e das necessidades 

fisiológicas. O fornecimento de água é feito por um cano. A água é liberada pela manhã e pela tarde em 

tempo reduzido, sendo utilizada para o banho e consumo. Os presos informaram que a água é mais 

escassa durante a noite. 

Também foi possível notar a intensa sujeira e a insalubridade do ambiente, com esgoto da cela vizinha 

vazando e o lixo a céu aberto, provocando a presença de ratos e baratas. A condição de privação de 

liberdade no “Gaiolão” é, portanto, extremamente grave e preocupante, expondo as pessoas presas a 

condições muito precárias. 

No local conhecido por “Triagem Velha”, na primeira cela havia quinze presos em um espaço projetado 

para oito pessoas, configurando uma condição de superlotação, característica consoante com a 

realidade de toda a unidade. 

A instalação sanitária é precária, além de apresentar entupimentos frequentes.  O chuveiro consiste em 

um pedaço de mangueira proveniente de um buraco no teto de onde a água cai constantemente. Os 

próprios presos tampam o buraco com pedaços de roupas para evitar que a cela fique alagada. 

A principal fonte de luz das celas é de uma pequena janela localizada ao fundo. A única lâmpada fica na 

parede do corredor das celas e, de acordo com os presos, costuma ficar muito quente durante a noite, 

provocando o aumento da temperatura ambiente. Em vista disso, as pessoas privadas de liberdade 

solicitam o desligamento da luz, mas não são atendidas. 

O mau cheiro nas celas de castigo da “Triagem Velha” era insuportável por causa da falta de arejamento. 

A janela do local é muito pequena, assim como a porta de ferro com acesso às celas se mantém fechada. 

Somado a isso, há um grande acúmulo de comida no chão e as paredes são muito sujas, de modo que o 

local é uma atmosfera irrespirável. 

A própria direção e o Secretário Adjunto de Segurança Penitenciária admitiram a necessidade de que os 

espaços da “Triagem Velha” sejam interditados. Contudo, isso se torna inviável pelo constante fluxo de 

entrada dos presos.  
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Pela superlotação e pela ausência de colchões, os presos precisam se revezar para dormir, pois as celas 

são destinadas a apenas oito pessoas ao passo que vivem quinze nestes locais. Não obstante, devido à 

estrutura precária do chuveiro, as celas estão constantemente alagadas. 

No espaço da “Triagem Nova” as condições possuem características similares às descrições acima. 

 

Assistência material 

Segundo os presos, há uma grande escassez material na “Triagem”.  Quase não existem produtos de 

higiene, como as escovas de dente que são divididas entre os presos. Do mesmo modo, é escasso o 

fornecimento de roupas, calçados e colchões. Durante o período que permanecem no local, os presos 

recebem apenas um uniforme e, quando precisam lavá-lo, ficam nus até que as roupas sequem. Além 

disso, os uniformes são utilizados como pano de chão para conter a água que escorre no interior das 

celas. Quando há fornecimento de produtos de limpeza, os banhos são realizados com sabão em pó ou 

pedaços de sabão em barra. Tais condições ferem as Regras nº 1 e nº 18 das Regras Mínimas da 

Organização das Nações Unidas para presos3 (Regras de Mandela) além do artigo 12 da Lei de Execuções 

Penais4.  

 

Superlotação  

A superlotação marca todos os espaços da Triagem. No dia da visita, a população do local era 

aproximadamente 122% em relação à capacidade. Para celas destinadas a oito pessoas, havia dezoito 

presos. Esta situação viola a Lei de Execução Penal em seus artigos 85 e 88, que determinam em que “o 

                                                           
3
 “Regra 1: Todos os presos serão tratados com o respeito que merece sua dignidade e valor intrínsecos enquanto seres 

humanos (...); Regra 18: 1.se exigirá dos presos asseio pessoal e, a tal efeito, se lhes facilitará água e artigos de asseio 
indispensáveis para sua saúde e higiene; 2. “Afim de que os presos possam manter um aspecto decoroso que lhes permita 
conservar o respeito de si mesmos, se lhes facilitarão meios para o cuidado do cabelo e da barba e para que possam barbear-se 
com regularidade”. 
4
 “Art. 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações 

higiênicas”. 
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estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com sua estrutura e finalidade”5,  assim como as 

condições mínimas de espaço e salubridade das celas. 

A superlotação, somada à estrutura física insalubre e à falta de assistência material, colabora para a 

reprodução de um ambiente extremamente desumano e degradante, submetendo as pessoas privadas 

de liberdade a situações desumanas.  

O período de permanência das pessoas privadas de liberdade contribui para o cenário de superlotação, 

uma vez que, de acordo com os relatos e com a direção da unidade, algumas pessoas acabam ficando no 

local por mais de 30 dias, desobedecendo as Regras 58 e 63 das Regras de Mandela6. Segundo a direção, 

o período de estada na Triagem supera o limite de tempo estipulado devido à superlotação nas demais 

unidades prisionais.  

Por fim, diversas pessoas privadas de liberdade relataram a preocupação de estarem privados de 

liberdade em uma unidade com presos de uma facção diferente, ainda que em celas diferentes. Caso 

haja um motim, mortes podem ocorrer. 

 

Saúde  

As pessoas privadas de liberdade relataram diversos problemas de saúde e reclamaram não haver 

atendimento médico. De fato, a equipe do MNPCT constatou que havia vários presos com lesões 

corporais, feridas expostas, presos com tuberculose sem tratamento junto aos demais, pessoas com 

bala alojada queixando-se de fortes dores. Os relatos apontam que, quando conseguem ter acesso ao 

atendimento médico, o único remédio fornecido é o Dipirona.  

Na ocasião da visita, não havia profissionais da saúde trabalhando na unidade já que, segundo a direção, 

houve o encerramento do contrato com diversos trabalhadores e está em andamento um novo 

                                                           
5
 “Art. 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade. (...) Art. 88. O condenado 

será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos 
da unidade celular: a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico 
adequado à existência humana; b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados)”. 
6
 “Regla 43: 1. Las restricciones o sanciones disciplinarias no podrán, en ninguna circunstancia, equivaler a tortura u otros tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, quedarán prohibidas las siguientes prácticas: (…) b) el aislamiento 
prolongado. (...) Regla 44: A los efectos de las presentes reglas, por aislamiento se entenderá el aislamiento de reclusos durante 
un mínimo de 22 horas diarias sin contacto humano apreciable. Por aislamiento prolongado se entenderá el aislamiento que se 
extienda durante un período superior a 15 días consecutivos”.  



 
 

MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA 

12 
SCS B, Quadra 09, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate – Torre A, 9º andar 

Asa Sul, Brasília, DF - CEP 70.308-200 – Telefone: (61) 2027-3780 – E-mail: mnpct@sdh.gov.br 

 

processo seletivo para contratação para as vagas existentes. A direção informou, ainda, que os casos 

mais graves são encaminhados para a enfermaria do Centro de Detenção Provisória (CDP) localizado  a 

poucos metros da “Triagem”. Em entrevista com um profissional de saúde do CDP, no entanto, não foi 

possível confirmar esta declaração. Ele disse que não havia realizado nenhum atendimento de presos de 

outra unidade. Estes fatos caracterizam violação do artigo 14 da Lei de Execuções Penais7. 

 

Alimentação e água 

Na “Triagem”, as pessoas privadas de liberdade recebem três refeições por dia: café da manhã às 7hs, 

almoço às 12hs e jantar às 18hs. Diversos presos apontam que a quantidade de comida é insuficiente e 

que, por isso, sentem fome. Ademais, a comida chegaria já estragada ou imprópria para consumo por 

estar azeda, o que agrava ainda mais a situação.  

Além disso, a água que os presos consomem é a mesma dos chuveiros e, de acordo com seus relatos, 

muitos apresentam quadros de diarreia. A caixa de água encontrar-se em situação inadequada de 

limpeza.  

Tal situação configura desrespeito aos artigos 12 e 41 da LEP8, que tratam da alimentação como direito 

das pessoas privadas de liberdade no sistema penitenciário. Nessa linha, há grande preocupação pela 

carência alimentar. 

 

Contato com mundo exterior 

Os presos que permanecem nas celas da Triagem não possuem o direito de receber visitas, podendo 

apenas encontrar com seus advogados. Esse fato transgride o artigo 41 inciso X da Lei de Execução 

Penal, que versa sobre o direito do preso (provisório ou condenado) de ter “visita do cônjuge, da 

companheira, de parentes e amigos em dias determinados”. 

                                                           
7
 “Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, 

farmacêutico e odontológico”. 
8
 “Art. 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações 

higiênicas; (...) Art. 41 - Constituem direitos do preso: I - alimentação suficiente e vestuário”. 
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Ademais, os presos privados de liberdade na Triagem tampouco têm direito ao banho de sol, garantido 

no artigo 41 da LEP9 e na regra 23 das Regras de Mandela10, de modo que são mantidos durante as 24 

horas do dia nas celas. 

 

Disciplina, punição e agressões 

Conforme os presos relataram, os agentes de segurança utilizam com frequência instrumentos de 

menor potencial ofensivo, como sprays de pimenta e armas com munição de elastômero, contra as 

pessoas privadas de liberdade. A ocorrência retratada abaixo atesta que, diante de uma “troca de 

insultos”, que não pode ser considerada uma situação de gravidade, um agente penitenciário jogou 

spray de pimenta em duas celas, de modo que os presos começaram a passar mal. Esse tipo de 

utilização contraria a lei 13.060/2014, que estabelece que o uso desse tipo de armamento deve 

obedecer aos princípios da legalidade, da necessidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.  

Contatou-se, ainda, que muitos funcionários possuiam um suporte em suas pernas, levando consigo 

spray de pimenta, de modo que o acessório compunha o uniforme dos mesmos. Observou-se, 

finalmente, dois sprays de pimenta na sala da direção, reforçando a percepção de um uso corriqueiro do 

armamento. 

 

                                                           
9
 “V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação;” 

10
 Todo preso que não desempenhe um trabalho ao ar livre disporá, se as condições meteorológicas permitirem, de ao menos 

uma hora ao dia de exercício físico adequado ao ar livre. 
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Nessa linha, verificou-se que muitos presos apresentavam ferimentos, bem como encontramos indícios 

destes disparos através de vestígios de marcas nas paredes e em objetos, assim como na constatação 

das próprias munições utilizadas.  

Durante a inspeção, a equipe do MNPCT observou que os agentes de segurança utilizam vestimenta e 

materiais ostensivos rotineiramente, constatando-se, inclusive, o uso de balaclava por parte dos 

funcionários terceirizados, violando a Portaria nº 563/201511. Ademais, verificou-se que os funcionários 

da empresa Atlantica portavam armas de calibre 38, o que causa enorme preocupação, uma vez que 

armamentos letais são totalmente inadequados em ambientes fechados, com pessoas privadas de 

liberdade. A presença de armas de fogo em unidades penitenciárias, além de não fornecer proteção aos 

agentes de segurança que lá trabalham, aumentam o nível de tensionamento e podem provocar lesões 

graves e mortes. 

                                                           
11

 “Art. 3º. Fica proibido o uso de balaclava, peça acessória do fardamento, e outros acessórios análogos que impossibilitem ou 
dificultem a identificação, no interior de todas as unidades da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEJAP que 
tenham ou não natureza penal, salvo para os casos previstos em legislação própria e para o Grupo Especial de Operações 
Penitenciárias - GEOP, durante as intervenções táticas, sendo obrigatória a identificação por meio de numeração nos 
uniformes”. 
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Agente de segurança utilizando balaclava 

 

De acordo com a direção, o uso da arma com bala de borracha e do spray de pimenta é necessário para 

garantir a segurança da unidade e manter a disciplina dos presos. No entanto, além de o uso de tais 

instrumentos ser desproporcional, uma vez que os presos estão confinados nas celas, os relatos 

apontam para uma utilização em ocasiões rotineiras, sem que haja motins ou situações de grave ameaça 

à ordem. Dessa forma, as pessoas privadas de liberdade acabam atingidas e feridas por estes 

instrumentos. 

 

 

                         

Buracos no teto apontam 
para indícios de disparos  
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Ferimento possivelmente causado pelas balas de borracha e munições encontradas nas celas 

 

A direção da unidade informou que não há protocolo ou norma que regule a utilização de armamentos 

de menor potencial ofensivo. Por outro lado, em breve será publicada uma Portaria que regula o uso 

escalonado da força no Maranhão. As observações feitas durante a visita do MNPCT reforçam a 

importância de que haja normas que regulem a utilização de tais instrumentos, de modo a minimizar as 

chances de ocorrer situações de uso ilegal e arbitrário. Considerando que a “Triagem” é uma unidade de 

pequeno porte e que os presos não usufruem de banho de sol ou de outras atividades fora das celas, 

causa enorme preocupação a ausência de regras que impeçam a utilização do spray de pimenta e da 

arma com munição de borracha de forma a oferecer graves riscos aos presos, como é o caso dos 

disparos feitos para o interior das celas.  

Quando questionada sobre o procedimento de registro e apuração de situações de uso da força, a 

direção alegou que relata todos os acontecimentos do dia em um livro localizado na permanência 

(recepção) da unidade. No entanto, no livro não constava nenhum registro desta natureza, constando 

apenas movimentações de entrada e saída dos presos para outras unidades, por exemplo. As 
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ocorrências também não serem registradas enseja preocupação, uma vez que não há nenhum tipo de 

controle sobre as circunstâncias em que a força é empregada contra as pessoas privadas de liberdade. 

Além disso, a direção alegou que o órgão responsável pela averiguação de tais ocorrências é a 

Corregedoria e que, por não ser de sua competência, não há registros dessas situações na unidade. A 

ausência deste procedimento é também um aspecto importante na produção de um ambiente, como o 

observado, que propicia a tortura e os maus-tratos, uma vez que, via de regra, não há apuração dos 

casos. 

 

Spray de pimenta 

Audiências de Custódia  

A direção da unidade e o Secretário Adjunto de Segurança Penitenciária informaram que as audiências 

de custódia têm tido um efeito bastante positivo na redução da superlotação, uma vez que parcela 

significativa dos detidos responderá à justiça em liberdade provisória. Assim, de acordo com eles, o 

impacto pela redução de presos na “Triagem” foi sensível e deve continuar. 

No entanto, eles também relataram que nem todas as pessoas detidas passam pela audiência, de modo 

que esse índice poderia ser ainda mais satisfatório caso as audiências fossem aplicadas em todos os 

casos de detenção. 

Estes relatos reforçam o importante processo de implementação desse instrumento jurídico que, a um 

só tempo, assegura o direito dos presos de serem vistos pela justiça em um curto espaço de tempo, 

diminui os índices de encarceramento e de detenções injustas, bem como coibe e averigua a prática da 
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tortura no momento da detenção. Dada a relevância das audiências de custódia, é fundamental que 

sejam garantidas e ampliadas, de modo a abarcar toda a população detida no estado do Maranhão. 

 

CASA DE DETENÇÃO (CADET) 

A equipe do MNPCT foi recebida na Casa de Detenção pelo diretor de disciplina e segurança da unidade, 

Francisco Adão Souza da Silva, uma vez que o diretor da unidade, Auro Astério Azevedo Pereira, não 

estava presente.  

Embora o Decreto estadual12 defina que a Casa de Detenção seja uma unidade destinada a presos 

sentenciados em cumprimento de pena em regime fechado, ela abriga, atualmente, pessoas em 

diversas condições: presos provisórios (410 pessoas) e presos sentenciados cumprindo pena em regime 

fechado (207) e semiaberto (62). A unidade estava, portanto, com a lotação de 679 pessoas; a 

capacidade, por sua vez, é de 500 pessoas, o que corresponde a uma superlotação de 36%. Segundo a 

direção, o perfil dos detentos é “neutro”, ou seja, daqueles que não têm vinculação com facções. 

Ainda de acordo com a direção, a distribuição das pessoas nas celas se dá pelo critério de “convivência”, 

isto é, a fim de evitar possíveis desentendimentos. Observou-se, assim, durante a visita que as celas 

abrigam pessoas em diversas condições, de modo que presos provisórios e sentenciados em regime 

fechado e aberto convivem, sendo submetidos às mesmas rotinas. 

A respeito do quadro de funcionários, há cinco agentes penitenciários ativos e nenhum de licença; 64 

funcionários da empresa terceirizada Atlântica; e 44 auxiliares da SEJAP, divididos em quatro turnos e 

nos cargos de direção e monitoramento. Assim, o número de funcionários terceirizados é muito maior 

do que o de agentes penitenciários vinculados à Secretaria, o que enseja a preocupação sobre o tipo de 

organização hierárquica e institucional vigente e, também, sobre o controle que pode ser feito sobre a 

atuação dos funcionários ligados à empresa. 

Ao entrar na unidade, observa-se a administração e as salas de atendimento de saúde à esquerda, uma 

quadra descoberta ao fundo e uma grande construção à direita, onde ficam os pavilhões. A Casa de 

                                                           
12

 “Art. 31 – À Casa de Detenção compete: I – efetuar a segurança e a custódia das pessoas do sexo masculino que 
se encontram internadas no estabelecimento, por decisão judicial, em cumprimento de pena em regime fechado” 
(Decreto nº. 27.549/2011). 
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Detenção possui dez pavilhões com celas coletivas com capacidade para cinco pessoas, mas, segundo a 

direção, normalmente há uma média de sete presos em cada. Construída em terreno inclinado, a 

unidade possui estrutura que permite acesso às celas através de pequenas galerias no piso térreo e, 

também, pelo piso superior, de onde se pode observar o interior dos espaços através das grades.  

 

 

                                      

Quadra e pavilhões da CADET 

  

Nos corredores externos há esgoto passando ao ar livre. Toda a unidade é bastante precária e insalubre, 

mas as galerias e as celas se destacam em relação às suas péssimas. 
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Esgoto a céu aberto na CADET 

Embora haja espaço para a escola, não são oferecidas aulas para as pessoas presas. Adicionalmente, na 

ocasião da visita, o contrato com a psicóloga havia acabado, de modo que esse atendimento não estava 

ocorrendo. Da mesma forma, três assessores jurídicos foram recentemente exonerados. Há apenas um 

defensor público que vai à instituição uma vez por semana para fazer atendimentos. Há, segundo a 

direção, uma assistente social contratada e outra voluntária, embora nenhuma delas estivesse na 

unidade na ocasião da visita.  

 

Disciplina, punição e agressões 

Assim como as demais unidades visitadas no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, a CADET também é 

marcada por uma intensa presença de agentes de segurança – sejam os próprios agentes penitenciários, 

terceirizados ou funcionários da SEJAP – armados e vestidos de forma ostensiva, com coletes, coturnos e 

balaclavas, nas cores preta e cinza. De acordo com a direção, os agentes penitenciários portam suas 

pistolas 40 mm acauteladas, ao passo que os funcionários da Atlântica que fazem a segurança nas 

muralhas usam armas 38 mm e os de dentro da unidade usam arma calibre 12 mm com munição de 

elastômero. Os auxiliares, por sua vez, portam tonfas. 
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Colete e armamentos utilizados pela direção 

Os relatos obtidos pelo MNPCT descrevem o uso sistemático e cotidiano de armamento letal e de menor 

potencial ofensivo através de disparos realizados nas galerias e nas celas, tanto pela entrada inferior, 

quanto pelas grades que fecham a parte superior de cada uma das celas. Além disso, são também 

utilizadas, de acordo com os detentos, spray de pimenta e bombas de efeito moral, nos mesmos 

espaços mencionados. Foram observadas, ainda, diversas lesões que seriam decorrentes dos disparos 

das munições de borracha. 

 

Ferimento possivelmente causado por bala de borracha 

Conforme observado, tais usos se dariam em situações cotidianas, que não apresentam risco à garantia 

da ordem e da segurança na unidade. No próprio dia da visita, por exemplo, enquanto a equipe do 
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MNPCT conversava com a direção na área administrativa, houve disparos de balas de borracha por 

causa de uma “confusão”, como descreveram os funcionários, ocorrida entre dois presos que estavam 

no banho de sol na quadra. 

As informações apontam que os instrumentos de repressão relatados são usados na ausência de 

situações conflituosas, de forma intimidatória e abusiva. Ademais, em ocasiões de conflito, os 

armamentos letais e de menor potencial ofensivo são usados como primeira opção, sem que sejam 

experimentados mecanismos de diálogo e o uso progressivo da força. De acordo com a Lei federal 

13.060/2014, o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo deve obedecer aos princípios da 

legalidade, da necessidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Claro está que pessoas confinadas 

em uma cela trancada não oferecem risco suficiente para que sejam alvejadas por tiros de bala de 

borracha ou atingidas pelos efeitos de spray de pimenta.  

Os relatos também apontam um clima de “opressão” provocado, sobretudo, pelos funcionários da 

empresa terceirizada. Desde a chegada da nova direção de segurança, segundo as pessoas privadas de 

liberdade, o tratamento dispensado pelos funcionários é truculento, agressivo e violador.  

Quando questionada pela equipe do MNPCT a respeito de protocolos e registros do uso da força, a 

direção informou que não há uma normatização por escrito, de modo que as diretrizes são fornecidas 

pela direção de segurança e disciplina de forma oral aos demais funcionários, orientando o uso da força 

em casos de “confusão e desentendimento”. Não havendo a normativa interna, abre-se espaço para o 

uso discricionário de tais instrumentos de menor potencial ofensivo, uma vez que situações, como as 

relatadas, de “confusão e desentendimento” são pouco claras, podendo ser interpretadas de maneiras 

diversas e arbitrárias por agentes de segurança. 

Além disso, quando, de acordo com os funcionários, é necessário o emprego da força, tais ocorrências 

seriam registradas no livro da Permanência, a recepção da unidade. No entanto, quando solicitado o 

referido livro, não foram encontrados registros sobre as referidas ocorrências. A ausência de protocolos 

e registros causa enorme preocupação e reforça as falas das pessoas privadas de liberdade a respeito do 

uso discricionário e abusivo da força e de armamentos. Está, ainda, em desacordo com a normativa 
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internacional, estabelecida nos Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos 

Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei da ONU (1990)13. 

A respeito das sanções aplicadas às pessoas presas, os privados de liberdade apontam que há uma cela, 

a “H6” (anteriormente chamada de “Casa de Reflexão”), utilizada como castigo e isolamento. Tal cela, 

que já foi apontada em relatórios da sociedade civil como um local totalmente inadequado para a 

permanência das pessoas, continua funcionando como castigo cotidianamente, tendo sido apenas 

apagada a inscrição “Casa de Reflexão” da parede externa. 

Os motivos que justificariam a aplicação das sanções não são claros para os presos. De acordo com eles, 

as punições se dão de forma arbitrária diante de qualquer desentendimento, sem possibilidade de 

defesa. A sanção inicial de dez dias é renovada de modo que alguns chegam a permanecer 30 dias no 

local. 

Além disso, a equipe do MNPCT constatou que a cela de isolamento é insalubre e não tem condições de 

servir de alojamento. Na ocasião da visita havia 18 pessoas em um espaço com péssima ventilação e 

iluminação, úmido por causa da água do cano do chuveiro que vazava para o restante do espaço. Não há 

leitos e colchões, de modo que os presos em castigo são obrigados a dormir no chão úmido. Muitos 

estavam sem camiseta e chinelo, vestidos apenas com a bermuda. Ainda, havia vários machucados. 

Quando vão para o castigo, deixam de receber visita e de ter direito ao banho de sol. 

                                                           
13

 “1. Os governos e entidades responsáveis pela aplicação da lei deverão adotar e implementar normas e regulamentos sobre o 
uso da força e de armas de fogo pelos responsáveis pela aplicação da lei. Na elaboração de tais normas e regulamentos, os 
governos e entidades responsáveis pela aplicação da lei devem examinar constante e minuciosamente as questões de natureza 
ética associadas ao uso da força e de armas de fogo (...); 3. O aperfeiçoamento e a distribuição de armas incapacitantes não-
letais devem ser avaliados com cuidado, visando minimizar o perigo para as pessoas não envolvidas, devendo o uso de tais 
armas ser cuidadosamente controlado (...); 5. Sempre que o uso legítimo da força e de armas de fogo for inevitável, os 
responsáveis pela aplicação da lei deverão: (a) Exercer moderação no uso de tais recursos e agir na proporção da gravidade da 
infração e do objetivo legítimo a ser alcançado; (b) Minimizar danos e ferimentos, e respeitar e preservar a vida humana (...); 8. 
Não será aceitável invocar circunstâncias excepcionais, tais como instabilidade política interna ou outras situações de 
emergência pública, como justificativa para o abandono destes princípios básicos (...); 22. (...) Em caso de morte, lesão grave, 
ou outra consequência grave, deve ser enviado de imediato um relatório detalhado às autoridades competentes encarregadas 
do inquérito administrativo ou do controlo judiciário”. 
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Cela de castigo: pouca entrada de ar e luz e com o chão alagado 

 

 

O mesmo Decreto 27.549/2011, que aprova o Regimento da SEJAP, determina que um Conselho 

Disciplinar, composto pela direção da unidade e por outros funcionários, averigue, processe e emita 

parecer sobre as supostas infrações disciplinares cometidas pelos presos no âmbito do estabelecimento 

penal14. No entanto, de acordo com os relatos dos presos, eles não passam por nenhum tipo de 

procedimento administrativo que apure a ocorrência.  

A este respeito, a direção informa que, quando há algum incidente, é aplicada uma “sanção prévia” que 

consiste em advertência e/ou dez dias de isolamento na cela H6. É realizada, então, uma abertura de 

procedimento, através de portaria interna. Este Procedimento Interno Disciplinar (PDI) é encaminhado 

para a SEJAP, a fim de que a ocorrência seja apurada por funcionários designados para isso. Ainda 

segundo a direção, estes funcionários vão à unidade para tomar depoimento dos presos envolvidos nos 

fatos. Cabe à Defensoria Pública estadual fazer a defesa. Os processos concluídos retornariam, então à 

unidade.  

                                                           
14

 Art. 93, §2º. 
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A equipe do MNPCT solicitou à direção tais processos concluídos, mas foi informada de que não havia 

nenhum. Foram apresentadas, somente, as portarias de abertura de procedimento, que ainda seriam 

enviadas à SEJAP. 

O fato de a unidade não dispor de nenhum procedimento apuratório concluído reforça as informações 

prestadas pelas pessoas privadas de liberdade, segundo as quais elas são levadas para o isolamento sem 

que tais procedimentos sejam instaurados e sem que haja defesa técnica. Observa-se, portanto, 

descumprimento da Lei de Execução Penal, que, em seu artigo 59 determina que, “praticada a falta 

disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, 

assegurado o direito de defesa”. Tais procedimentos, voltados à apuração dos fatos e de garantia da 

defesa técnica e do contraditório, são fundamentais para que as pessoas privadas de liberdade não 

sejam submetidas a sanções injustas ou excessivas. A ausência, por sua vez, de instrumentos de 

apuração gera um ambiente propício à ocorrência de violações. 

 

Insalubridade  

As dependências da CADET são, conforme mencionado anteriormente, marcadas por condições 

precárias de higiene e conservação. No entanto, as celas onde as pessoas presas ficam alojadas são 

ainda mais insalubres. Uma vez que tais espaços não possuem tetos e são fechados por grades, uma 

grande quantidade de poeira e sujeira acumula-se no piso superior. Por isso, as pessoas entrevistadas 

queixaram-se do pó que cai insistentemente no interior dos espaços habitados por elas.  
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Grade na parte superior das celas 

Além disso, ainda que haja essa abertura superior, as celas são evidentemente mal ventiladas. A 

ausência de circulação de ar, somada ao calor corriqueiro na cidade de São Luís, redundam em 

ambientes fétidos, úmidos e insalubres.  

Como se não bastasse, em celas que dispõem de seis camas (nem sempre há colchões em todas elas, de 

modo que muitas vezes os presos dormem direto na chamada “pedra”, isto é, no concreto) há, por 

exemplo, nove pessoas alojadas. Isso os obriga a instalarem redes presas às grades superiores, 

submetendo-os a péssimas condições para dormir e repousar, bem como piorando significativamente as 

condições de insalubridade dos ambientes. Os colchões fornecidos pela unidade são finos e precários, 

estando desgastados pelo tempo de uso e pelas condições de conservação. 

Cada cela é dotada de um sanitário instalado no chão, conhecido como “boi”, e um cano que serve de 

chuveiro. A água, muitas vezes, espalha para o interior da cela, contribuindo, também, para a umidade 

dos estabelecimentos. Além das instalações extremamente precárias do que seria o banheiro, a água é 

disponibilizada nesses canos apenas três vezes ao dia, por aproximadamente 40 minutos a cada vez. 

Essa informação foi relatada pelos presos e confirmada pela direção. De acordo com as pessoas privadas 

de liberdade, esses períodos não são suficientes para que todos possam realizar sua higiene pessoal. 

As pessoas privadas de liberdade informaram que, em função das péssimas condições de higiene das 

celas, há constante presença de ratos e baratas nas galerias e dentro dos alojamentos. Da mesma 
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maneira, o refeitório, local onde são realizadas as visitas, também é sujo e teria ratos. Os presos 

queixaram-se de receber seus familiares e amigos em um local com péssimas condições.  

Ademais, a equipe do MNPCT constatou as péssimas condições do fardamento (uniforme) utilizado 

pelas pessoas privadas de liberdade, que estavam rasgados e puídos. Segundo elas, as roupas são 

fornecidas em número insuficiente, de modo que precisam usar peças estragadas ou permanecer sem 

camisetas, bermudas ou calças. Muitos também estavam descalços porque a unidade também não 

fornece número suficiente de chinelos.  

Sendo assim, restam violadas diversas normativas nacionais e internacionais a respeito das condições de 

alojamento das pessoas privadas de liberdade: a Lei de Execução Penal15, a Resolução 14/1994 do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária16 e as Regras Mínimas para o Tratamento de 

Prisioneiros, da ONU17. Mais do que isso, as péssimas condições materiais dispensadas às pessoas 

privadas de liberdade configuram maus-tratos e tratamento degradante. 

 

                                                           
15

 “Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo 
único. São requisitos básicos da unidade celular: a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, 
insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana”. 
16

 “Art. 8º. Salvo razões especiais, os presos deverão ser alojados individualmente. § 1º. Quando da utilização de dormitórios 
coletivos, estes deverão ser ocupados por presos cuidadosamente selecionados e reconhecidos como aptos a serem alojados 
nessas condições. § 2º. O preso disporá de cama individual provida de roupas, mantidas e mudadas correta e regularmente, a 
fim de assegurar condições básicas de limpeza e conforto. Art. 9º. Os locais destinados aos presos deverão satisfazer as 
exigências de higiene, de acordo com o clima, particularmente no que ser refere à superfície mínima, volume de ar, calefação e 
ventilação. (...) Art. 12. As roupas fornecidas pelos estabelecimentos prisionais devem ser apropriadas às condições climáticas. 
§ 1º. As roupas não deverão afetar a dignidade do preso. § 2º. Todas as roupas deverão estar limpas e mantidas em bom 
estado.”. 
17

 “10. Todos os locais destinados aos presos, especialmente aqueles que se destinam ao alojamento dos presos durante a 
noite, deverão satisfazer as exigências da higiene, levando-se em conta o clima, especialmente no que concerne ao volume 
de ar, espaço mínimo, iluminação, aquecimento e ventilação. 11. Em todos os locais onde os presos devam viver ou 
trabalhar: a. As janelas deverão ser suficientemente grandes para que os presos possam ler e trabalhar com luz natural, e 
deverão estar dispostas de modo a permitir a entrada de ar fresco, haja ou não ventilação artificial. 
b. A luz artificial deverá ser suficiente para os presos poderem ler ou trabalhar sem prejudicar a visão.  
12. As instalações sanitárias deverão ser adequadas para que os presos possam satisfazer suas necessidades naturais no 
momento oportuno, de um modo limpo e decente. 13. As instalações de banho deverão ser adequadas para que cada preso 
possa tomar banho a uma temperatura adaptada ao clima, tão frequentemente quanto necessário à higiene geral, de acordo 
com a estação do ano e a região geográfica, mas pelo menos uma vez por semana em um clima temperado. 14. Todos os locais 
de um estabelecimento penitenciário frequentados regularmente pelos presos deverão ser mantidos e 
conservados escrupulosamente limpos. (...) 19. Cada preso disporá, de acordo com os costumes locais ou nacionais, de uma 
cama individual e de roupa de cama suficiente e própria, mantida em bom estado de conservação e trocada com uma 
frequência capaz de garantir sua limpeza”. 
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Superlotação e ausência de separação por regime 

Conforme mencionado anteriormente, o índice de superlotação da CADET é de 36%, isto é, de mais de 

um terço da capacidade da unidade. Somado ao fato de que as condições físicas da instituição já são 

bastante precárias e desfavoráveis à salubridade, a superlotação agrava de forma inequívoca as 

condições em que as pessoas são privadas de sua liberdade, configurando um ambiente extremamente 

desumano e violador.  

É importante recordar que o Decreto 27.549/2011 determina que a CADET deve promover “o zelo” pelo 

“bem-estar” das pessoas internadas por meio, dentre outras coisas, da prestação de assistência 

material. Encontram-se violados nesse sentido, não apenas a norma estadual, mas também a Lei de 

Execução Penal, que determina em seu artigo 85 que “o estabelecimento penal deverá ter lotação 

compatível com sua estrutura e finalidade”18. 

A respeito da superlotação, cumpre destacar que, na resolução que aponta as medidas provisórias 

determinadas pela Corte Interamericana, consta a obrigação de que o Estado adote medidas para, 

dentre outras coisas, “reduzir a superlotação” e “procurar as condições de detenção mínimas 

compatíveis com sua dignidade”.  

Ademais, como se não bastassem as condições de superlotação, a unidade mantém, nos mesmos 

alojamentos, pessoas em cumprimento de regimes diferentes, conforme mencionado anteriormente. 

Em uma mesma cela encontram-se, assim, presos provisórios e presos sentenciados em regime fechado 

e semiaberto. Não há, nesses casos, rotinas e benefícios diferentes, correspondentes ao regime em que 

se encontram. Sendo assim, um preso em cumprimento de semiaberto não desfruta do benefício de sair 

da unidade para trabalhar, estudar ou para exercer atividades que concorram para o retorno ao convívio 

social. Tampouco tem horários diferenciados em relação ao banho de sol ou de outras atividades dentro 

da unidade. 

Neste caso, há, uma vez mais, descumprimento da Resolução 14/1994 do CNPCP, que estabelece que 

“presos pertencentes a categorias diversas devem ser alojados em diferentes estabelecimentos 

                                                           
18

 “Art. 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade. (...) Art. 88. O condenado 
será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos 
da unidade celular: a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico 
adequado à existência humana; b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados)”. 
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prisionais ou em suas seções”19, das Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros, da ONU20 e do 

Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos21.  

 

Saúde 

As condições de saúde e de tratamento oferecidas pela CADET são muito preocupantes, seja pelos 

quadros clínicos encontrados, seja pelas condições institucionais que favorecem o adoecimento. 

Durante a visita, a equipe do MNPCT encontrou pessoas privadas de liberdade com DSTs, tuberculose, 

ferimentos, resfriados, tosse, micoses e também em sofrimento psíquico.  

Os presos queixavam-se da dificuldade em conseguir atendimento e, inclusive, de serem hostilizados 

quando o fazem. A dificuldade se refere tanto aos atendimentos internos quanto aqueles realizados na 

Penitenciária de Pedrinhas, que concentra grande parte dos atendimentos do Complexo, e também os 

que são realizados em outros serviços especializados. 

A direção da casa informou que não há médicos trabalhando na unidade, apenas enfermeiros e/ou 

técnicos de enfermagem. Quando há necessidade, encaminhamentos são feitos para a enfermaria da 

Penitenciária de Pedrinhas ou para serviços de saúde públicos. A este respeito, o diretor de segurança 

relatou a dificuldade em conseguir escolta para que as pessoas presas sejam levadas para tais 

atendimentos. Muitas vezes, segundo ele, os presos acabam sendo transportados em carros 

inadequados da unidade.  

Restam violados, portanto, a Lei de Execução Penal, que determina que a assistência à saúde é dever do 

Estado22, o Código Penal, segundo o qual os presos conservam “todos os direitos não atingidos pela 

                                                           
19

 “Art. 7º. Presos pertencentes a categorias diversas devem ser alojados em diferentes estabelecimentos prisionais ou em suas 
seções, observadas características pessoais tais como: sexo, idade, situação judicial e legal, quantidade de pena a que foi 
condenado, regime de execução, natureza da prisão e o tratamento específico que lhe corresponda, atendendo ao princípio da 
individualização da pena”. 
20

 9.1. As celas ou quartos destinados ao isolamento noturno não deverão ser ocupadas por mais de um preso. Se, por 
razões especiais, tais como excesso temporário da população carcerária, for indispensável que a administração 
penitenciária central faça exceções a esta regra, deverá evitar-se que dois reclusos sejam alojados numa mesma 
cela ou quarto individual. 
21

 “Artigo 10 (2). a) As pessoas processadas deverão ser separadas, salvo em circunstâncias excepcionais, das pessoas 
condenadas e receber tratamento distinto, condizente com sua condição de pessoa não-condenada”. 
22

 Arts. 10 e 11 da LEP. 
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perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral”23, a 

Portaria Interministerial nº. 1777/2003, que estabelece o Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário24, e ainda a Constituição Federal, que assegura que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado25. 

 

Banho de sol 

Quanto ao banho de sol, as pessoas privadas de liberdade podem desfrutar desse direito apenas uma 

vez por semana, em um intervalo de uma hora e meia a duas horas. Esse período é claramente 

insuficiente para dar conta das necessidades de realização de exercícios físicos, de descontração e de 

desfrute da luz solar. Além disso, quando consideradas as condições extremamente insalubres das celas, 

o período de banho de sol revela-se ainda mais insuficiente, uma vez que consiste em rara ocasião de 

usufruir de ambiente ventilado e arejado. 

 

 

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO FEMININA (UPRF) 

A visita à unidade penitenciária feminina foi motivada pela invisibilidade das mulheres no sistema 

carcerário e na sociedade de modo geral, bem como pelas suas especificidades de gênero. Assim, 

tratava-se de entender como o Estado do Maranhão tem cuidado das mulheres privadas de liberdade 

em seus estabelecimentos. 

A URPF, que faz parte do Complexo de Pedrinhas, foi inaugurada em 16 de agosto de 2010, com 

capacidade para 210 vagas. Porém, a lotação no dia da visita era de 229 mulheres detidas, segundo a 

direção da Unidade. A população da URPF é formada por mulheres oriundas de todo o estado do 

Maranhão, majoritariamente negras, de classe econômica menos favorecida e baixa escolaridade. 

                                                           
23

 Art. 38 do CP. 
24

 “Art. 8º Estabelecer que a atenção básica de saúde, a ser desenvolvida no âmbito das unidades penitenciárias, será realizada 
por equipe mínima, integrada por médico, enfermeiro, odontólogo, assistente social, psicólogo, auxiliar de enfermagem e 
auxiliar de consultório dentário, cujos profissionais terão uma carga horária de 20 horas semanais, tendo em conta as 
características deste atendimento. § 1º Cada equipe de saúde será responsável por até 500 presos.” 
25

 Art. 196 da CF. 
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A estrutura do presídio foi projetada com a finalidade de receber mulheres em cumprimento de regime 

fechado, semiaberto e provisório, a fim de atender a população carcerária feminina crescente no Estado 

do Maranhão. Há cinco anos, portanto, houve a transferência da população carcerária feminina do 

Centro de Reeducação e Inclusão Social de Mulheres Apenadas (CRISMA), localizado no bairro do Olho 

d’Água, para a URPF, de modo que o antigo CRISMA passou a receber homens que cometeram crimes 

contra mulheres.  

 

Estrutura física e condições materiais da UPRF 

A UPRF está dividida em três pavilhões: “Orquídeas”, para presas já sentenciadas; “Margaridas”, para 

presas provisórias; e o pavilhão “Lírio do Campo”, destinado à maternidade e ao berçário. Também há 

instalações de saúde, área para banho de sol, salas de aulas, salão de beleza, celas de isolamento, celas 

solitárias e celas coletivas (totalizando 47 celas). Há também área de descanso para funcionários, com 

dormitórios e banheiros. A Unidade não possui espaço para biblioteca e nem oficinas de trabalho.        

O acesso aos pavilhões “Orquídeas” e “ Margaridas”, que se localizam em lados opostos a partir de um 

corredor central, se dá através de duas grades. Tanto essas grades quanto as portas de cada cela são 

liberadas por um sistema de trancas manejado por funcionárias localizadas em um patamar superior, 

uma espécie de mezanino de grade por onde também se observa a movimentação das mulheres presas. 
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Parte superior 

 

 

 Na visita do MNPCT, observou-se que a visualização interna (da cela para o corredor) e externa (do 

corredor para cela) só é possível se a pessoa tiver uma estatura de no mínimo 1m80cm de altura. Para a 

maioria das detentas, que são de estatura baixa, a comunicação com a administração penitenciária é 

feita com batidas nas chapas das portas. 

Apesar de ser uma construção destinada ao público feminino em privação de liberdade e com cinco 

anos de funcionamento, o MNPCT pôde identificar que a estrutura da Unidade apresenta diversos 

problemas relacionados à salubridade e à higiene. Muitas celas têm sanitários e pias entupidos, o que 

provoca odor fétido intenso. O mau-cheiro é intensificado pelo esgoto que passa perto da janela das 

celas, do lado de fora. Esse acúmulo de sujeira provoca a presença constante de ratos, baratas, cobras e 

urubus nas instalações da unidade. A falta de limpeza contribui para que o ambiente seja inadequado e 

insalubre.  
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                             Sujeira acumulada nos pavilhões e esgoto a céu aberto 

 

                     

 

A situação de insalubridade é ainda mais intensa nas celas de isolamento e de castigo, onde há mais 

sujeira acumulada: as paredes são mais úmidas e os sanitários mais precários.  

 

rato 

urubus 



 
 

MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA 

34 
SCS B, Quadra 09, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate – Torre A, 9º andar 

Asa Sul, Brasília, DF - CEP 70.308-200 – Telefone: (61) 2027-3780 – E-mail: mnpct@sdh.gov.br 

 

  

Solitárias 

Nos pavilhões “Orquídeas” e “Margaridas”, destinados às presas sentenciadas e provisórias, 

respectivamente, as estruturas das celas são parecidas, sendo formadas por seis camas de concreto com 

colchões, sanitário, chuveiro e pia. As portas das celas são de chapa, tendo apenas uma pequena 

abertura. A maioria das celas apresentava problemas em suas estruturas por falta manutenção, tais 

como pias e sanitários entupidos, falta de produtos de limpeza e defeito de torneiras.  

Outro aspecto observado é a proibição de espelhos na unidade, de modo que, em alguns casos, um 

papel laminado é adotado como objeto para refletir a imagem. Mas, mesmo quando havia o papel 

laminado, muitas vezes ele já não refletia, de modo que as mulheres presas ficam meses sem ver seus 

próprios rostos.             

Já as celas de “Isolamento” e do “Seguro” possuem apenas uma cama de concreto. Como, no caso do 

isolamento, frequentemente há mais de uma presa por cela, é necessário que alguma sempre durma no 

chão. No entanto, por causa das péssimas condições de limpeza e higiene, várias das mulheres privadas 

de liberdade dormem no pátio interno da cela, que é mais ventilado. 
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Celas de isolamento 

 

No “Seguro” encontram-se as mulheres que, de acordo com a direção, precisaram ser isoladas por ter 

agredido outras presas, por estarem ameaçadas e também por apresentarem sofrimento psíquico. As 

celas estavam igualmente sujas e malconservadas. A condição das presas do seguro enseja, ademais, 

grande preocupação em relação ao atendimento de saúde mental, conforme será discutido adiante.                                   

Tais constatações contradizem as Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros em seu Art. 14, 

segundo o qual “todos os locais de um estabelecimento penitenciário frequentados regularmente pelos 

presos deverão ser mantidos e conservados escrupulosamente limpos”.  

Além de a estrutura física ser muito precária, as condições materiais relativas a itens de higiene, 

vestimenta e limpeza também são extremamente inadequadas na UPRF. A este respeito, a equipe do 

MNPCT observou diversas mulheres que, por não disporem de uniforme, incluindo calcinhas e sutiãs, 

fornecido pela unidade em quantidade suficiente, permaneciam enroladas em seus lençóis ou toalhas 

durante o dia. Ademais, os itens utilizados não consideram os tamanhos das mulheres presas, estão 

puídos e rasgados, sem que sejam substituídos. Outro ponto relatado é o fato de as roupas oferecidas 

pela unidade não serem adequadas ao desenvolvimento contínuo da gestação, de modo que as 

gestantes têm de ficar com roupas apertando-lhes a barriga, provocando, com isso, desconforto, 

inchaço e dores nas pernas, por conta da má circulação, assim como dores abaixo da barriga. 

Finalmente, recentemente as mães e gestantes foram proibidas de usar camisolas ou vestidos.  
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Os produtos de higiene fornecidos pela unidade são, de acordo com as mulheres presas, insuficientes e 

de baixa qualidade. A condição daquelas que estavam no isolamento era ainda pior, uma vez que os 

espaços eram mais sujos e fedidos. Além disso, as mulheres tinham menos materiais fornecidos pela 

unidade. 

Além das condições físicas bastante precárias, observou-se que a unidade está superlotada, de modo 

que celas projetadas para alojar seis internas acabam abrigando até nove. Nestes casos, chega a faltar 

colchão para todas as mulheres da cela. Algumas são obrigadas a dormir no chão.  

O espaço físico dos pavilhões destinados a presas provisórias e sentenciadas, assim como o pavilhão 

Lírio do Campo, estão em total desacordo como a Regra 5 das Regras de Bangkok a qual especifica que a 

“acomodação de mulheres presas deverá conter instalações e materiais exigidos para satisfazer as 

necessidades de higiene específicas das mulheres, incluindo toalhas sanitárias gratuitas e um 

suprimento regular de água disponível para cuidados pessoais das mulheres e crianças, em particular às 

mulheres ocupadas com a cozinha e às mulheres grávidas, que estejam em amamentação ou 

menstruação”. 

 

Disciplina e agressões 

O MNPCT visitou as celas de isolamento onde se encontram as mulheres presas que, segundo a direção, 

cometeram alguma infração disciplinar. Como já relatado anteriormente, as condições de alojamento 

são péssimas. Mas, além disso, também causa enorme preocupação a ausência de critérios claros e de 

procedimentos administrativos para que sejam determinadas as sanções. Foram obtidos relatos que 

apontavam para casos em que, por exemplo, as mulheres foram punidas por terem cortado a barra da 

bermuda ou por lhe terem atribuído o porte de droga que não lhe pertenceria. Não há, conforme 

observado, procedimento apuratório para verificar a ocorrência e as responsáveis, assim, como há 

tampouco defesa técnica e direito ao contraditório. Soma-se a isso a percepção de que o isolamento 

como sanção é amplamente utilizado, de forma a se instituir como um manejo rotineiro e arbitrário. 

Nestas condições, as mulheres são mantidas por pelo menos dez dias, prorrogáveis por mais dez, sem 

direito ao banho de sol e à visita.  
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Além disso, as mulheres são tratadas cotidianamente de forma humilhante, através de xingamentos e 

agressões verbais. Essas agressões ocorrem cotidianamente, uma vez que há revistas vexatórias, com 

desnudamento e agachamento das presas, praticamente todos os dias. 

Outro aspecto extremamente preocupante é o fato de que, ocasionalmente, há entrada do Grupo de 

Escolta e Operações Penitenciárias, composto por homens, para realizar revista na unidade feminina. 

Nestas ocasiões, diversos armamentos de menor potencial ofensivo, como spray de pimenta e balas de 

borracha, são utilizados, causando ferimentos, mal-estar e desmaios. Além disso, as mulheres também 

sofrem humilhações e são xingadas por tais agentes.  

Ainda sobre as revistas, após a visita familiar, os colchões levados ao pátio para que as pessoas possam 

se sentar, seriam pisoteados pelas funcionárias para verificar se há objetos ilícitos e drogas. Ademais, 

nestas circunstâncias, as presas são submetidas a revistas vexatórias. 

O “Seguro”, por sua vez, é o espaço destinado às presas que, por motivos alegados de saúde e de 

segurança, não podem permanecer na convivência com as demais mulheres. Algumas delas encontram-

se há meses em celas pequenas e em péssimas condições, sem ter direito ao banho de sol, a visitas e a 

outros contatos. Se necessitam de atendimento, precisam gritar insistentemente para que alguém as 

escute, uma vez que essa galeria é trancada por uma porta de ferro. Diversos relatos apontaram para o 

sofrimento psíquico que esse local proporciona, uma vez que os contatos humanos são extremamente 

restritos e que elas não têm condições mínimas de dignidade. Assim como nos casos de isolamento, não 

há apuração das ocorrências que garantam o direito ao contraditório e à defesa técnica. 

 

Pavilhão “Lírio do Campo”: maternidade e berçário. 

Neste pavilhão, no dia da visita do MNPCT, encontravam-se dezessete pessoas, sendo sete mães, três 

gestantes e sete crianças com idades que variavam de um mês a, aproximadamente, dois anos. 

As celas apresentam em sua maioria espaços amplos para a instalação de duas camas e dois berços, com 

janelas que favorecem a circulação de ar e entrada natural da luz, além de um pátio reservado 

unicamente para as mães e seus filhos.  
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Celas do berçário 

 

Contudo, o espaço físico dessa ala motiva algumas preocupações. Por exemplo, as instalações das 

tomadas elétricas ficam ao alcance das crianças, sendo que as fiações estão expostas, de modo a 

oferecer risco tanto para as crianças quanto para as mães. 

Além disso, outros espaços existentes neste pavilhão, como lavanderia, banheiro e o local destinado à 

higiene dos utensílios domésticos e a sua guarda encontram-se em precárias condições. Nestes espaços, 

há infiltrações e móveis enferrujados. A Lei de Execução Penal determina, no art. 13, que “o 

estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades 

pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela 

Administração”. Segundo as mulheres presas, a entrega dos materiais pela administração ocorre de dois 

em dois meses, sendo, assim, insuficiente.  
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Na galeria que dá acesso às celas, havia alguns estímulos visuais, como pinturas infantis nas paredes. 

Mas, o espaço destinado a banho de sol é completamente desprovido de qualquer estimulo lúdico e 

pedagógico, pois não apresentava nenhum brinquedo que pudesse estimular o desenvolvimento físico, 

motor e intelectual das crianças. Há também nesse pavilhão uma sala denominada “brinquedoteca”, 

onde o único entretenimento para mães e filhos é uma televisão. Há, também, uma piscina inflável no 

pátio externo, mas estava vazia na ocasião da visita. 

A ausência da perspectiva lúdico-pedagógica  causa enorme preocupação em relação às condições de 

maternidade e ao desenvolvimento das crianças das mulheres presas.  

Recentemente, o governo do Maranhão está implantando bebedouros nas unidades prisionais. No caso 

do pavilhão “Lírio do Campo”, o bebedouro fica localizado no corredor do pavilhão e, como as celas não 

possuem grades que impeçam o deslocamento das detentas ao corredor, o acesso à água é livre. Porém, 

novamente, a falta de manutenção faz com que as mulheres presas se preocupem com a qualidade da 

água que elas e seus bebês ingerem, pois o bebedouro encontra-se enferrujado.  
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Bebedouro 

Tampouco há creche para as crianças no pavilhão “Lírio do Campo”, assim como livros, papéis, lápis e giz 

de cera coloridos e outros materiais para que as mães interajam com seus filhos. O ambiente 

desfavorável para o desenvolvimento de crianças que acompanham suas mães em prisão implica no 

descumprimento da regra 51 das Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e 

Medidas não Privativas de Liberdade para Mulheres infratoras (Regras de Bangkok), segundo a qual “o 

ambiente oferecido à educação dessas crianças deverá ser o mais próximo possível àquele de crianças 

fora da prisão”. 

 

Saúde 

A assistência à saúde na UPRF, segundo as mulheres presas, é precária, principalmente para a realização 

de consultas e exames que demandam o afastamento das mulheres fora do estabelecimento prisional. 

Um dos principais motivos para o não comparecimento aos atendimentos de saúde fora da unidade 

prisional é a falta de escolta para realizar o traslado das mulheres e das crianças. A este respeito, o 

MNPCT recebeu informações de que as mulheres não recebem o devido acompanhamento pré-natal e 

os demais exames necessários. Quando feito, o pré-natal é realizado de forma esporádica. Ainda, as 

crianças presentes na ocasião da visita não tinham sido atendidas por pediatras, bem como algumas 

cirurgias não foram marcadas, embora sua necessidade tenha sido detectada.  
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Além disso, diversas defasagens da unidade foram relatadas, tais como falta de medicamentos, inclusive 

para as crianças, falta de preservativos, falta de regularidade nas vacinas, ausência de tratamento 

dentário regular. 

Dentre os problemas de saúde enfrentados pelas mulheres presas, foram relatadas, por exemplo, dores 

de dente, caroços nos seios, miomas, braços deslocados, infecção urinária e renal, cisto no ovário, 

alergia, diabetes, disfunção na tireoide, feridas ginecológicas, dentre outros. 

A UPRF conta com um clínico geral que também é ginecologista e atende as mulheres em dois dias da 

semana. Mas, há grande dificuldade em conseguir uma consulta. Em muitos relatos foi dito que, para 

serem atendidas, as detentas batem nas chapas das portas das celas, fato que provoca xingamentos por 

parte das funcionárias e punições no isolamento.  

A não garantia de atendimento médico configura tratamento cruel, desumano e degradante, pois viola o 

direito à saúde dessas mulheres, como também a regra 18 das Regras de Bangkok que determina que 

“medidas preventivas de atenção à saúde de particular relevância para mulheres, tais como o teste de 

Papanicolau e exames de câncer de mama e ginecológico, deverão ser oferecidas às mulheres presas da 

mesma maneira que às mulheres da mesma idade não privadas de liberdade”. 

Ademais, há desrespeito da Regra 9 das Regras de Bangkok. De acordo com a qual “se a mulher presa 

for acompanhada de criança, esta também deverá passar por exame médico, preferencialmente por um 

pediatra, para determinar eventual tratamento ou necessidades médicas. Serão oferecidos cuidados 

médicos, ao menos equivalentes aos disponíveis na comunidade”.  

Finalmente, é extremamente preocupante a situação de mulheres em intenso sofrimento psíquico 

privadas de liberdade na unidade, em especial na ala denominada de “Seguro”. De acordo com a lei 

10.216/2001, as pessoas com transtorno psíquico têm direito ao melhor tratamento do sistema de 

saúde, que deve ser oferecido em ambiente terapêutico. Além disso, uma vez vedada, ainda segundo 

essa legislação, a internação de tais pessoas em ambientes asilares, entende-se que a privação de 

liberdade em unidades prisionais tampouco é permitida. A observação das mulheres em sofrimento 

psíquico demonstra que não apenas o tratamento que recebem esporadicamente no Hospital Nina 

Rodrigues é insuficiente, como também o ambiente prisional é completamente prejudicial ao seu 
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tratamento. Nesse sentido, tais mulheres deveriam receber tratamento na Rede de Atenção Psicossocial 

de seus territórios, tendo suas penas convertidas em medida de tratamento. 

 

Alimentação 

A alimentação é fornecida cinco vezes por dia, iniciando por volta das 07h00min horas da manhã e 

finalizando por volta das 19h30min. Os alimentos fornecidos pela UPRF são produzidos na própria 

unidade por funcionários de uma empresa terceirizada. No entanto, as refeições são entregues, muitas 

vezes, azedas, com mau cheiro ou mal cozidas.  

No pavilhão Lírio do Campo a alimentação das crianças é feita em um pequeno fogareiro elétrico que 

está em péssimas condições, onde as mães preparam e esquentam a sopa para as crianças. Neste 

pavilhão a falta de uma geladeira prejudica uma alimentação adequada para os filhos, pois as mães não 

têm como conservar frutas e outros alimentos frios próprios para as crianças, principalmente para 

àquelas que já se alimentam de comidas.  

Conforme a regra 48 das Regras de Bangkok, “mulheres grávidas ou lactantes deverão receber 

orientação sobre dieta e saúde dentro de um programa a ser traçado e supervisionado por um 

profissional da saúde qualificado. Deverá ser fornecida gratuitamente alimentação adequada e pontual 

para gestantes, bebês, crianças e lactantes em um ambiente saudável e com a possibilidade para 

exercícios físicos regulares.”  

No que se refere ainda à alimentação, o MNPCT destaca que, como não há um refeitório na UPRF, a 

entrega e o consumo da alimentação é feita nas próprias celas, o que contribui para a sujeira e a 

insalubridade do local.  

     

 

CENTRAL DE CUSTÓDIA DE PRESOS DE JUSTIÇA (CCPJ) 

A visita ao CCPJ foi realizada pela equipe do MNPCT em companhia do Coordenador Geral de Ações 

Internacionais de Combate à Fome do Ministério das Relações Exteriores, Milton Rondó. A equipe do 
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MNPCT foi recebida pelo diretor Márcio Roberto Sarges Silva, que assumiu a direção dessa unidade há 

pouco mais de dois meses.  

A CCCPJ é, de acordo com o Decreto 27.549/2011, uma instituição voltada a presos provisórios, mas 

atualmente abriga também presos em cumprimento de sentença. A unidade é formada por um espaço 

administrativo na entrada do prédio, uma quadra ao lado esquerdo, seguida por um grande bloco onde 

se localizam quatro pavilhões, com dez celas cada.  

De acordo com a direção da unidade, a capacidade da CCPJ é de 160 pessoas, mas, no dia da visita, havia 

280 pessoas. Destes, aproximadamente 140 eram presos condenados em regime fechado e 140 presos 

provisórios. 

É importante destacar que, embora tenham sido solicitados à direção, diversos documentos não foram 

fornecidos sob a alegação de que o cartório, local onde ficam armazenados, já estaria fechado. Ademais, 

embora o diretor tenha se comprometido a enviar os referidos documentos posteriormente, o MNPCT 

não recebeu as informações solicitadas, de modo que as análises a seguir estão restritas às observações 

realizadas pela equipe e pelos dados fornecidos na entrevista com a direção da CCPJ. 

 

Instalações físicas e superlotação 

O conjunto arquitetônico está bem deteriorado, apresentando infiltrações, mofo, sujeira e água nos 

espaços compartilhados pelos presos. As galerias e as celas estão em condições ainda piores do que os 

espaços abertos, como o pátio e os corredores centrais do prédio onde ficam os pavilhões. Contribui 

para essa situação a aparente ausência de manutenção e de limpeza, de modo que a umidade e os 

restos de comida produzem um ambiente extremamente insalubre. 

Em alguns casos específicos, supostamente por razões de saúde ou de segurança, foram improvisadas 

celas fora dos pavilhões, em espaços que não foram construídos para alojarem pessoas privadas de 

liberdade. Esses espaços ensejam ainda maior preocupação, uma vez que as condições de insalubridade 

são extremamente graves, com muita umidade, fumaça e mofo. 
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Celas em péssimas condições 

 

Ademais, a estrutura física dos pavilhões favorece a entrada de sujeira nas celas, uma vez que são 

fechadas na parte superior por grades, conforme atestam as fotos a seguir. Ainda que haja um telhado 

que protege as celas do sol e da chuva, muita sujeira se acumula sobre a grade e cai insistentemente no 

interior das celas. 
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Nessas condições, o espaço físico favorece o adoecimento tanto dos detentos quanto dos profissionais 

lotados naquela unidade, uma vez que todos ficam submetidos a tais ambientes cotidianamente.  

A superlotação, por sua vez, potencializa esses problemas concorrendo para um permanente clima de 

tensão e disputa de espaço. Conforme mencionado anteriormente, a unidade estava, na ocasião da 

visita, com uma lotação de 75% acima da sua capacidade, o que, necessariamente, produz condições de 

habitação desumanas. 

A equipe do MNPCT encontrou, por exemplo, celas com capacidade para quatro pessoas privadas de 

liberdade onde havia, de fato, doze. Aqueles que não têm cama para dormir, portanto, dormem no 

chão, onde há presença frequente de ratos. Ou, ainda, dormem em redes penduradas na grade que 

fecha as celas na parte superior. Também foram observadas algumas celas individuais em péssimas 

condições, com mofo, abaixo da caixa d’água da unidade. Para além das precárias condições 

constatadas, as pessoas privadas de liberdade relataram que, com frequência, as redes são rasgadas e 

os agentes jogam águas nos poucos colchões existentes, resultando na sua perda ou danificação por 

mofo.  
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O local onde são realizadas as visitas de familiares dos presos também é bastante sujo e inadequado 

para tal fim, conforme foto a seguir. 

A equipe do MNPCT observou, também, que o kit higiene, fornecido pela unidade e composto por um 

tubo de pasta de dente, barbeador, desodorante e sabão também é usado para o banho e a limpeza das 

roupas e do ambiente. Com isso, é insuficiente para atender às necessidades das pessoas privadas de 

liberdade.  

Além disso, a roupa fornecida pela unidade tampouco é suficiente, de modo que muitas pessoas 

estavam sem camiseta ou com a bermuda rasgada ou puída. Muitos, ainda, estavam descalços, porque 

não havia chinelos em número suficiente para todos os presos. 

Assim, a falta de higiene pessoal e do ambiente contribui para as condições degradantes em que se 

encontravam os presos da CCPJ na ocasião da visita. 

                          

Alimentação 

Na entrada das celas, pode-se vislumbrar o lixo produzido por alimentos descartados, alguns daqueles 

no mesmo dia, o que reforça a queixa das pessoas privadas de liberdade acerca da qualidade precária da 

alimentação servida. Ademais, diante de tantas violações encontradas, é sintomático que uma das 

principais reclamações dos presos seja a alimentação. De acordo com os relatos, a comida é servida já 

azeda e não pode ser consumida. Mesmo quando fornecida em bom estado, o cardápio é marcado por 

uma monotonia alimentar, numa rotina que inclui apenas duas opções de cardápio. Os alimentos 

também seriam oferecidos em horários irregulares, de modo que, às vezes, demoraria 

demasiadamente. Por isso, muitas pessoas acabam passando fome ao longo do dia. Segundo os presos, 

ainda, a merenda servida durante a tarde não é de qualidade e tampouco é suficiente para suprir as 

suas necessidades. 
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Sujeira e alimentação 

 

Outra dimensão fundamental violada é a do respeito às dietas alimentares específicas para hipertensos 

e diabéticos, que podem ter sua saúde ainda mais fragilizada ao não receberem a alimentação com as 

restrições determinadas por profissionais de saúde. 

Ademais, o café é servido em garrafas pet, sem condições de higiene e conservação. Não há copos para 

bebê-lo, de modo que as pessoas são levadas a tomar na própria garrafa, que é compartilhada.  

A constante denúncia dos presos reclama uma aprofundada auditoria sobre o contrato com a empresa 

terceirizada de fornecimento de alimentação.                

 

A água tampouco é fornecida com os cuidados devidos, uma vez que chega até as pessoas privadas de 

liberdade apenas duas vezes ao dia, em alguns casos, com pontos de ferrugem e com gosto ruim, de 

acordo com os relatos. A direção informou que não sabe quando foi feita a última limpeza na caixa 

d’água. Os bebedouros das galerias tampouco apresentam boas condições de manutenção, o que 

reforça a preocupação de que a água consumida esteja em condições inadequadas.  
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Bebedouro 

 

Dessa forma, pode-se concluir que a alimentação tem sido um constante vetor de maus, afrontando o 

direito humano à alimentação adequada garantido no capítulo VI das Constituição Federal, na Lei de 

Execuções Penais e consagrado na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (nº. 11.346, de 

15/09/2006). O estado do Maranhão replicou a lei federal através da normativa estadual (LOSAN 

10.152/2014), que ratifica compromissos internacionais assumidos pelo Brasil como “Metas do Milênio” 

para erradicação da fome.  

Assim sendo, o Maranhão assumiu a dianteira na criação de um sistema SISAN-Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional, com garantias de exigibilidades ao direito humano à alimentação 

adequada, gerando obrigações de desenvolver políticas intersetorias de promoção da Segurança 

Alimentar e Nutricional, num pacto de gestão compartilhada das três esferas de Governo. Todavia os 

avanços produzidos extramuros não se efetivam nesse segregado mundo da privação de liberdade. 

 

Saúde mental 

Observamos situações de pessoas em intenso sofrimento psíquico e diagnóstico de esquizofrenia, 

privadas de liberdade e alojadas em condições extremamente degradantes. Tais pessoas não deveriam 

estar presas, uma vez que a lei 10.216/2001 determina que pessoas com transtorno mental recebam o 
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melhor tratamento disponível e que este seja realizado em ambiente terapêutico adequado, o que não é 

o caso de uma unidade prisional.  

Tanto os relatos dos pacientes quanto os registros da instituição evidenciam que tais pessoas não estão 

recebendo atendimento psicossocial conforme preconizam as diretrizes nacionais e internacionais26. 

Desta forma, a manutenção destas pessoas que já apresentam quadro de sofrimento em condições tão 

precárias configura tratamento desumano e degradante. 

 

Saúde 

A situação de saúde das pessoas privadas de liberdade na CCPJ, assim como nas demais unidades 

visitadas, é extremamente grave. Foram observadas diversas pessoas bastante adoecidas, com 

desmaios, convulsões, gastrite, deficiências, diarreia etc. No entanto, elas não estavam recebendo o 

devido tratamento. Foram observadas, ainda, pessoas com doenças contagiosas na convivência com os 

demais detentos e que relataram não receber cuidados médicos. 

Denotamos a ausência de uma política de saúde naquele estabelecimento prisional, seja pelo número 

insuficiente de profissionais, seja pela falta de equipamentos e dos medicamentos necessários. 

Observou-se que há dentista, mas, pela falta de anestésico na unidade, diversos procedimentos não 

podem ser realizados. Tal situação configura violação da Lei de Execução Penal, que determina que o 

Estado garanta acesso à saúde pelo Estado, da Constituição Federal, que garante a saúde como direito 

de todos, e, ainda, tratamento desumano e degradante.  

 

Disciplina, punição e agressões 

O MNPCT recebeu inúmeros relatos de agressões cometidas por funcionários da instituição, como os 

agentes penitenciários, auxiliares, os terceirizados e os do Grupo de Escolta e Operações Penitenciárias 

                                                           
26

 “1. Todo usuário terá direito a ser tratado no ambiente menos restritivo possível, com o tratamento menos restritivo ou 
invasivo, apropriado às suas necessidades de saúde e à necessidade de proteger a segurança física dos outros; 2. O tratamento 
e os cuidados a cada usuário serão baseados em um plano prescrito individualmente, discutido com ele, revisto regularmente, 
modificado quando necessário e administrado por pessoal profissional qualificado; (...) 4. O tratamento de cada usuário deverá 
estar direcionado no sentido de preservar e aumentar a autonomia pessoal” (A Proteção de Pessoas Acometidas de transtorno 
Mental e a Melhoria da assistência à Saúde Mental A ASSEMBLÉIA GERAL ONU nº A / 46 / 49 – 17/12/1991). 
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(GEOP) (um grupo de operações especiais que atua quando solicitado no interior das unidades). 

Agressões verbais, humilhações, espancamentos, uso da contenção como punição e como rotina fazem 

parte do tratamento violador dispensado aos presos.  

Os espaços mínimos e insuficientes para coabitação com dignidade ainda são, nesse sentido, espaços de 

contenção e constrangimento através da utilização indiscriminada do uso de spray de pimenta, bombas 

de efeito moral e balas de elastômero que, mesmo quando não são diretamente projetadas nas 

pessoas, muitas vezes ricocheteiam alvejando-os de igual forma.  

O MNPCT pôde observar marcas nas paredes e em tecidos no interior das celas que configuram indícios 

da utilização de tais instrumentos.  

 

 

Tecido com furos causados, possivelmente, por munições de borracha 

 

O MNPCT acessou, ainda, a cela de castigo, conhecida como “A-6” ou “Cela de Reflexão” e constatou as 

péssimas condições em que se encontra. Sem pintura, as paredes estão cheias de infiltração e mofo; as 

camas da cela tinham apenas um colchão e estavam sem lençol. No espaço destinado ao sanitário, a 

água escorria para o restante da cela, produzindo um ambiente úmido de extrema insalubridade. 
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De acordo com os relatos obtidos durante a visita, diante de qualquer mal-entendido entre eles, os 

envolvidos são levados para cela de castigo, sem que haja qualquer tipo de apuração ou direito à defesa. 

Nestas condições, as pessoas chegam a ficar por volta de um mês, contrariando as regras 43 e 44 das 

Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos (Regras de Mandela), que proíbem o 

isolamento prologando (por mais de 15 dias consecutivos) e em cela escura.  

 

 

Cela de castigo 
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Cela de castigo 

  

De acordo com relatos obtidos, os incidentes disciplinares entre presos ou envolvendo funcionários não 

são registrados sistematicamente na unidade, de modo que não são instaurados procedimentos 

apuratórios disciplinares. Tais casos ficariam apenas notificados como situações em que foi necessário o 

uso da medida de isolamento, a critério da equipe profissional da unidade. Como a documentação 
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solicitada não foi fornecida pela direção, a equipe do MNPCT não pôde verificar de que maneira esse 

registro é feito. 

Ao não ser instaurado o referido procedimento e ao submeter as pessoas sob o mero julgamento dos 

funcionários, a apuração dos fatos e a possibilidade de defesa dos presos são inviabilizadas. 

Ademais, a equipe do MNPCT obteve relatos que apontam que a restrição do fornecimento de água tem 

sido constantemente um instrumento de punição e castigo contra os presos de maneira coletiva e 

contrariando uma vez mais a regra 43 das Regras de Mandela, que proíbe esse tipo de prática. Na 

ocasião da visita, foram observadas situações de restrição de água há três dias e de banho de sol e de 

visitas por um período de dez dias. 

Durante a visita, o MNPCT acompanhou uma revista de rotina realizada pelos agentes penitenciários, 

auxiliares e terceirizados, com o apoio do Grupo de Escolta e Operações Penitenciárias e de um 

grupamento da polícia militar destacado para essas tarefas. Os agentes faziam uso da balaclava, 

armados com armas de grosso calibre e ostentando intimidativamente spray de pimenta.  A rotina 

consistiu na revista de um dos pavilhões, cela por cela, e também na revista vexatória de cada preso, 

que teve que desnudar-se diante dos agentes de segurança. 

            

Agentes de segurança durante procedimento de revista diário 
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Finalmente, outro aspecto observado é o uso abusivo das algemas, como, por exemplo, durante a 

condução de pessoas privadas de liberdade doentes ou com deficiência até a enfermaria. Trata-se de 

situações em que o preso não realiza qualquer resistência, não apresenta perigo à integridade física de 

qualquer pessoa do local, assim como não tem meios para fugir. Desse modo, o uso de algemas naquele 

contexto poderia ser analisado como desproporcional, constituindo uma violação aos direitos dos 

presos. Em uma interpretação mais densa do fato, ao invés de oferecerem uma garantia de segurança 

aos funcionários e aos demais internos, as algemas pareciam ser usadas como um meio cotidiano de 

subjugação do preso já bastante combalido seja pela sua condição de enfermidade, seja pela sua 

condição de deficiência. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) limitou em 2008, através da Súmula Vinculante 11, o uso de algemas a 

casos excepcionais27. Ressaltamos ainda que as Regras Mínimas de Tratamento aos Prisioneiros 

apontam que algemas ou qualquer outro instrumento de contenção não devem ser usados como 

instrumentos de penalização (Princípio 33). 

   

Acesso à Justiça 

A direção da CCPJ afirma ter uma regularidade de visitas do Ministério Público e do Judiciário, em 

intervalos de dois ou três meses, bem como da Defensoria Pública que visita com a regularidade 

semanal ou quinzenal. Todavia, não foi possível observar, pelos motivos expostos anteriormente, os 

registros em livro de tais visitas. 

Não obstante, foram ouvidos diversos relatos das pessoas privadas de liberdade sobre a falta de acesso 

à justiça, uma vez que algumas não tinham tido qualquer contato com órgãos do Sistema de Justiça 

Criminal após a sua detenção há mais de um ano. Enquanto outras, embora tivessem já passado por 

audiências, não possuíam qualquer informação sobre sua situação processual e tampouco dispunham 

de formas para denunciar as violações que sofrem.  

                                                           
27

 Súmula Vinculante 11 – “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à 
integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de 
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se 
refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 
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Embora a direção tenha relatado que todas pessoas privadas de liberdade da unidade tenham passado 

por audiência de custódia antes de lá ingressarem, alguns presos desconhecem essa realidade.  

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Há alguns aspectos que, por dizerem respeito às quatro unidades visitadas e, também, ao Complexo 

Penitenciário de Pedrinhas de forma geral, serão discutidos a seguir. Trata-se de elementos 

relacionados, de maneira mais ampla, à gestão da segurança, à garantia da vida e à proteção aos direitos 

humanos pelo sistema penitenciário maranhense. 

Conforme apontado nas seções anteriores, as unidades do Complexo Penitenciário de Pedrinhas 

visitadas pela MNPCT não conseguem atender às necessidades básicas das pessoas privadas de 

liberdade em relação à assistência material, saúde, assistência jurídica, alimentação adequada, higiene e 

ao banho de sol. Trata-se de um Complexo que, desta maneira, não oferece condições mínimas de 

habitabilidade e convivência para os presos nas unidades, bem como qualquer perspectiva de 

manutenção dos vínculos afetivos e de construção de um projeto de vida ao final da privação de 

liberdade.  

Além disso, as pessoas privadas de liberdade ainda são submetidas, conforme relatado anteriormente, a 

situações de extrema violência e ilegalidade por parte dos agentes públicos de segurança ou agentes 

privados exercendo funções do Estado.  

Como forma de responder às medidas cautelares – que depois passaram a provisórias – que haviam sido 

adotas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA e minimizar as violações em curso no 

sistema prisional maranhense, o Estado brasileiro, por meio do governo do estado do Maranhão e do 

Ministério da Justiça, instituiu, em janeiro de 2014, um Plano de Ação de Pacificação das Prisões de São 

Luís, constituído por onze metas emergenciais. Embora não seja possível e pertinente realizar, no 

presente relatório, uma exploração sobre o andamento dessas metas, alguns pontos podem ser 

explorados a partir das observações realizadas na visita ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas. 
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É de conhecimento público que, após os gravíssimos acontecimentos no Complexo Penitenciário de 

Pedrinhas em 2013, os presos foram distribuídos nas unidades sob o critério das facções às quais 

pertencem. Essa medida teve como objetivo diminuir o tensionamento no interior das unidades e, 

assim, minimizar as chances de ocorrerem motins, mortes, decapitações etc. Há em vigor, portanto, um 

modelo de gestão que aposta na possibilidade de contenção de movimentos contestatórios, motins, 

rebeliões e até mortes no sistema penitenciário pela implantação de uma subdivisão interna da 

população carcerária pela adesão a uma ou outra facção criminosa, mesmo que tal adesão venha a 

correr no momento mesmo de ser inserido no sistema, levando o preso a declarar pertença a uma das 

facções. 

Muitas vezes a condição de saúde da pessoa, se for portador de alguma doença grave, por exemplo, é 

sacrificada em favor do que ela seja alocada em uma ala que esteja de acordo com a facção alegada. Da 

mesma forma, presos em regimes diferentes, como provisório, fechado e semiaberto, acabam ficando 

nos mesmos pavilhões e celas, a fim de garantir a distribuição nas unidades pelas facções. Essa situação 

é potencializada, ainda, pelo superencarceramento em vigor no estado. 

Cumpre dizer que a separação dos presos em unidades sob o critério das facções de fato constitui um 

elemento importante na diminuição dos números de mortes e outras ocorrências violentas no interior 

do Complexo, uma vez que são diminuídas as situações de tensionamento e conflito imediato. No 

entanto, este fato está em claro descumprimento da Lei de Execução Penal28, que determina a 

separação de presos provisórios e presos sentenciados.  

Ademais, restam duas preocupações fundamentais: a primeira diz respeito à manutenção da lógica das 

facções, de modo que a diminuição das ocorrências aponta para uma minimização do tensionamento, e 

não de uma superação das condições que propiciam a existência e a força de tais organizações. Esta não 

pode ser senão uma saída provisória, que permita ao Estado do Maranhão enfrentar as condições 

estruturais que garantem a permanência das facções. Assim, é preciso que não só sejam encontradas 

formas de garantir que, simultaneamente, a LEP seja respeitada, mas, também, que sejam apontadas 

maneiras contundentes de enfrentar as organizações criminosas que, caso contrário, encontram 

respaldo para funcionar no sistema prisional maranhense. Além disso, esse manejo adotado não pode 

                                                           
28

 “Art. 84. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado”. 
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ser confundido com a retomada do controle do sistema prisional maranhense pelo Estado, tão cobrado 

por organizações nacionais e internacionais, uma vez que isso implicaria em transformações muito mais 

profundas no funcionamento do sistema prisional. 

A este respeito, é fundamental apontar que a equipe do MNPCT obteve relatos que apontam para a 

presença da corrupção nas unidades, inclusive com envolvimento direto das direções. Assim, embora 

dados apresentados pelo governo estadual apontem para uma redução de graves incidentes no sistema 

penitenciário, restam, ainda, as condições que ensejaram graves acontecimentos desde 2010, e que 

apontam para a possibilidade de que voltem a ocorrer em futuro próximo. 

Outro aspecto que merece especial destaque e que enseja enorme preocupação é a terceirização da 

atividade de segurança das unidades. Diante da falta de agentes penitenciários concursados, optou-se 

pela contratação de empresas que realizam esse trabalho, fato que favorece as ocorrências de violência 

nos estabelecimentos penais. Além disso, estabelece-se uma lógica de precarização de serviços – já que 

a organização institucional e hierárquica fica pouco clara – e de desoneração da responsabilidade do 

Estado em se ocupar da garantia da segurança das unidades prisionais. Assim, em casos de violação 

perpetrada por tais agentes, a responsabilização efetiva dos atores é dificultada. Essa realidade entre 

outras questões afronta as regras 74.3 das “Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento dos 

Presos”(Regras de Mandela)29. 

O GEOP é normalmente chamado para conter qualquer natureza de distúrbio, assim como o NEC 

(Núcleo de Escolta e Custódia) é quem acompanha os presos para audiências, consultas etc. sem que 

haja uma normatização desses procedimentos, deixando os agentes de certa forma livres para 

intervenção e os presos vulneráveis a essa aplicação de medidas. 

No que tange à construção, ampliação de vagas e melhoramentos na estrutura física, vislumbrada pela 

meta “Construção e reforma de unidades prisionais” do Plano de Ação para a Pacificação das Prisões de 

São Luís, ainda que tenha havido a construção de novas unidades, reformas naquelas já existentes e a 

sinalização pela SEJAP de que outras sejam construídas, a situação do Complexo é extremamente 

precária.  

                                                           
29

 “Para lograr os fins mencionados será indispensável que os membros do pessoal penitenciário sejam profissionais 
contratados a pleno tempo com a condição de funcionário público”. 
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Ademais, o tempo demandado para tais reformas e construções é demasiado extenso e não alcança a 

problemática da porta de entrada do sistema. Nesse sentido, com o ritmo de crescimento da população 

prisional, não há unidades que deem conta de abrigar esse público em condições dignas. Por isso, mais 

do que apontar para as obras, é fundamental que seja construída uma agenda que a) reduza a entrada 

de pessoas no sistema; b) que verifique a necessidade de privação de liberdade daqueles que já se 

encontram encarcerados, considerando a sua efetiva periculosidade; e c) crie estratégias de 

desencarceramento significativas, que reduzam drasticamente a população carcerária do Complexo. 

Finalmente, a realidade encontrada no Complexo Penitenciário de Pedrinhas não confirma os esforços 

em dirimir os graves problemas de superlotação, ressocialização e desencarceramento de presos que 

poderiam desafogar o sistema penitenciário do Maranhão, não bastando os resultados das medidas 

emergenciais aplicadas.   

A situação observada no Complexo é ainda mais agravada diante da impactante falta de acesso à Justiça 

para as pessoas privadas de liberdade, o que se dá, dentre outros fatores, pelo número insuficiente de 

defensores públicos para realizar atendimentos e visitas nas unidades prisionais do estado.  

Nas unidades visitadas, observou-se que as pessoas privadas de liberdade tiveram pouco acesso à 

defensoria pública, bem como ao Ministério Público e ao poder judiciário, o que contribui para as 

péssimas condições em que se encontram. Além dos atendimentos jurídicos, a fiscalização das unidades 

e o acompanhamento da sua situação por parte desses atores é elemento fundamental na garantia do 

direito à vida e aos direitos humanos das pessoas presas. 

Ainda sobre o acesso à justiça, é fundamental destacar a experiência exitosa das audiências de custódia 

no estado do Maranhão, que vêm ocorrendo há um ano e tem o objetivo de levar a pessoa detida com a 

maior rapidez possível à presença de um juiz, a fim de verificar a legalidade e a necessidade da prisão, 

bem como averiguar a ocorrência de tortura quando da detenção. Além do relato do Secretário Adjunto 

de Segurança Penitenciária, conforme mencionado anteriormente, a equipe do MNPCT obteve 

informações junto ao poder judiciário sobre o andamento de tais audiências. A este respeito, o MNPCT 

foi informado de que os resultados têm sido bastante positivos. Atualmente, as audiências ocorrem 

apenas na comarca de São Luís, em até 48h após a detenção. No último ano, foram atendidas por volta 

de 1000 pessoas, das quais 49% tiveram liberdade provisória concedida.  
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O judiciário está buscando que o prazo seja ainda reduzido para 24h, aprimorando esse mecanismo de 

acesso à justiça. Ademais, de acordo com a Unidade de Monitoramento Carcerário30, as audiências 

seriam implementadas nas comarcas de Imperatriz até outubro de 2015 e Timon, Caxias, Codó, 

Açailândia e Bacabal até março de 2016.  

Outra alteração visada é a apresentação ao juiz assim que a pessoa detida sai do Distrito Policial, antes 

mesmo de ser inserido no sistema penitenciário. Essa mudança seria um importante passo no 

fortalecimento desse instrumento e das garantias dos direitos dos presos. 

Algumas dificuldades vêm ocorrendo, no entanto, impedindo que as audiências possam transcorrer em 

sua plenitude. Por exemplo, ainda há resistência de uma parte dos juízes, o que acaba restringindo a 

ocorrência das audiências. Ademais, ocorre de faltar viatura que possa realizar o transporte das pessoas 

detidas até o Fórum. 

Além disso, não foi possível monitorar o andamento dos processos instaurados pela seção de Controle 

Externo da Atividade Policial do Ministério Público, uma vez que os juízes não têm obtido retorno sobre 

esses casos. Assim, não é possível afirmar se as audiências estão tendo impacto em relação aos casos de 

suspeita de tortura. 

Finalmente, a equipe do MNPCT pôde observar a realização de audiência de custódia durante a visita ao 

Maranhão. Observou-se que a presença de agentes do Núcleo de Escolta e Custódia (NEC), da SEJAP, 

tanto durante a audiência quanto nos momentos anteriores e posteriores, enquanto as pessoas privadas 

de liberdade aguardam em uma sala em separado, é extremamente preocupante, já que nesses 

momentos podem ocorrer ameaças, humilhações e agressões. 

Devido às condições institucionais, marcadas pela precariedade material, pela ausência de separação 

dos presos por regime e, também, por um rígido e violador esquema de segurança, algumas atribuições 

da política penitenciária restam prejudicadas. É o caso do direito à educação, ao trabalho e às saídas 

para atividades que concorram para o retorno ao convívio social, como preconiza a LEP31. Neste sentido, 

                                                           
30

 “Relatório Audiências de Custódia” (http://www7.pcn.ma.gov.br/files/2015/11/Relat%C3%B3rio-Audi%C3%AAncia-
Cust%C3%B3dia-Setembro-2015.pdf?2f6c38. Consulta realizada em 10/11/2015). 
31

 “Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços 
destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. § 1º Haverá instalação destinada a estágio de 
estudantes universitários. (...) Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização 
para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: I - visita à família; II - frequência a curso 

http://www7.pcn.ma.gov.br/files/2015/11/Relat%C3%B3rio-Audi%C3%AAncia-Cust%C3%B3dia-Setembro-2015.pdf?2f6c38
http://www7.pcn.ma.gov.br/files/2015/11/Relat%C3%B3rio-Audi%C3%AAncia-Cust%C3%B3dia-Setembro-2015.pdf?2f6c38
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em três das unidades visitadas não havia opções de estudo, e apenas alguns presos trabalhavam em 

funções, por exemplo, de manutenção e limpeza da instituição, de modo que a única atividade 

disponível para a grande maioria das pessoas privadas de liberdade era o banho de sol. Ainda assim, na 

“Triagem” não há banho de sol e, nas demais, era restrito a 1h30 ou 2h por semana.  

É evidente, portanto, a ausência de uma política de trabalho como instrumento de ressocialização, 

remição de pena32 e reinserção social. Esse cenário causa grande preocupação, uma vez que as pessoas 

passam mais tempo privadas de liberdade do que seria o necessário caso tivessem acesso ao direito de 

estudar e trabalhar. Ademais, é sabido que tais atividades são fundamentais para a construção de um 

projeto de vida posterior ao encarceramento. Finalmente, a ausência dessas atividades redunda em uma 

situação de ócio que causa enorme desgaste e sofrimento às pessoas privadas de liberdade.  

Ainda sob a justificativa de garantir a segurança na unidade e impedir a entrada de ilícitos nas suas 

dependências, as direções das instituições visitadas confirmaram a prática da revista vexatória nas 

pessoas privadas de liberdade em diversas situações: essa é, de acordo com as direções, uma prática 

recorrente e reiterada na rotina administrativa seja durante o acesso à unidade, no translado dos(as) 

presos(as) para outras instituições, no deslocamento pelas dependências internas e durante as revistas 

nas celas. Neste sentido, a revista vexatória compõe a rotina de revistas nas unidades. Por exemplo, em 

uma das unidades, as celas são examinadas todos os dias, com apoio de agentes da polícia militar e de 

agentes penitenciários que compõem o Grupo de Escolta e Operações Penitenciárias, de modo que os 

presos precisam sair de seus aposentos, enfileirar-se, desnudar-se e agachar para que se verifique a 

presença de armas, celulares ou drogas no interior das celas ou de seus corpos. 

É fundamental apontar, também, que a dimensão punitiva não atinge apenas as pessoas privadas de 

liberdade nas unidades visitadas, mas inclui seus familiares, uma vez que estes são igualmente 

submetidos a revistas vexatórias nas visitas. A ONU, através das Regras de Bangkok, determina que 

outros métodos de inspeção devem ser adotados para não expor as(os) familiares  aos danos 

                                                                                                                                                                                           
supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução; III - participação 
em atividades que concorram para o retorno ao convívio social”. 
32

 “Art. 126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, 
parte do tempo de execução da pena”.  
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psicológicos e, eventualmente, físicos decorrentes da revista vexatória33. Ora, uma vez que danos 

podem ocorrer nas(os) familiares, então pode-se concluir que a experiência de ser submetido 

cotidianamente e até mesmo diariamente a tais revistas também produz efeitos prejudiciais aos presos, 

expondo-os a situações extremamente degradantes. Isso porque a revista vexatória viola o direito à 

intimidade (art. 5º, X, Constituição Federal) ao obrigar os presos e suas visitas a ficarem completamente 

nus e terem seus órgãos genitais inspecionados por agentes do Estado. 

Por isso, diversos estados do Brasil já proibiram esta prática nos visitantes e o CNPCP emitiu resolução 

recomendando o fim da revista vexatória34. Ademais, o Relator Especial Sobre Tortura e Outros 

Tratamentos Desumanos, Cruéis ou Degradantes da ONU, Juan Mendez, define a revista vexatória como 

tratamento cruel, desumano e degradante imposto às pessoas privadas de liberdade35. 

Diante do exposto, resta evidente que a meta “Fortalecimento da assistência humanitária aos presos e 

suas famílias, envolvendo educação, liberdade religiosa, trabalho e questão de gênero”, constante no 

referido Plano de Ação para a Pacificação das Prisões de São Luís, não foi contemplada, embora mais de 

um ano e meio tenha se passado desde a pactuação.  

Conforme evidenciado nas seções anteriores, a condição de saúde e os serviços ofertados pelas 

unidades visitados são muito preocupantes. A este respeito, o MNPCT foi informado de que os 

municípios do Maranhão estão gradativamente aderindo à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

das Pessoas Privadas de liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), mas o município de São Luís ainda não. 

Tal adesão é fundamental para que as unidades possam garantir pessoal qualificado e a dotação de 

infraestrutura logística para prestação desse direito.  

                                                           
33

 “Regra 20 Deverão ser desenvolvidos outros métodos de inspeção, tais como escâneres, para substituir revistas íntimas e 
revistas corporais invasivas, de modo a evitar danos psicológicos e eventuais impactos físicos dessas inspeções corporais 
invasivas. Regra 21 Funcionários da prisão deverão demonstrar competência, profissionalismo e sensibilidade e deverão 
preservar o respeito e a dignidade ao revistarem crianças na prisão com a mãe ou em visitação de presas” (Regras de Bangkok, 
ONU). 
34

 “Art. 2º. São vedadas quaisquer formas de revista vexatória, desumana ou degradante. Parágrafo único. Consideram-se, 
dentre outras, formas de revista vexatória, desumana ou degradante: I – desnudamento parcial ou total; II – qualquer conduta 
que implique a introdução de objetos nas cavidades corporais da pessoa revistada; III – uso de cães ou animais farejadores, 
ainda que treinados para esse fim; IV – agachamento ou saltos” (Resolução nº 05/2014). 
35

 “Como relator da ONU, vejo a revista vexatória como parte da proibição do trato cruel, desumano e degradante. Qualquer 
ação do Estado que humilhe uma pessoa é uma violação dessa proibição”. 
(http://conectas.org.br/pt/acoes/justica/noticia/22101-onu-diz-que-revista-vexatoria-e-%E2%80%98trato-cruel%E2%80%99. 
Consulta realizada em 10/11/2015). 

http://conectas.org.br/pt/acoes/justica/noticia/22101-onu-diz-que-revista-vexatoria-e-%E2%80%98trato-cruel%E2%80%99
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Outro problema frequentemente observado é a falta de escolta para que as pessoas privadas de 

liberdade sejam deslocadas até a consulta ou atendimento em outra instituição, o que restringe 

severamente as possibilidades de garantia de atenção à saúde. Nesse contexto, a instituição revela-se 

produtora de adoecimento. 

Foram observadas, ainda, diversas situações de pessoas em intenso sofrimento psíquico, alojadas em 

condições degradantes e sem receber o devido atendimento psicossocial. Trata-se de casos de pessoas 

presas provisoriamente e aguardando laudos técnicos que fundamentariam ou não a aplicação de 

medida de segurança, ou pessoas já sentenciadas que apresentam grave sofrimento psíquico. Mesmo 

nos casos em que se alegou acompanhamento sistemático e periódico no Hospital Nina Rodrigues, 

observa-se que as condições em que se encontram privadas de liberdade vão de encontro a qualquer 

perspectiva que se pretenda terapêutica.  

É de conhecimento geral que o encarceramento em condições desumanas e degradantes, assim como o 

submetimento à prática sistemática de tortura, pode levar ao adoecimento psíquico, de modo que tais 

pessoas não podem ser mantidas nos espaços que as fizeram adoecer. 

A privação de liberdade em casos de transtorno mental afronta a legislação vigente, uma vez que a lei 

10.216/2001 determina que as pessoas em sofrimento psíquico tenham direito ao melhor tratamento 

do sistema de saúde, de ser tratada com humanidade e respeito, de ser tratada em ambiente 

terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. A este respeito, portanto, é imperativo que tais 

presos possam receber o atendimento oferecido pela Rede de Atenção Psicossocial de suas regiões de 

origem, sendo contemplados, pela medida de tratamento. 

Os fatos relatados mostram, portanto, que a meta “Fortalecimento da atenção à saúde dos presos” do 

Plano de Ação para a Pacificação das Prisões de São Luís tampouco foi contemplada. 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES 
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Considerando as análises realizadas a partir da visita às unidades do Complexo Penitenciário de 

Pedrinhas e visando iniciar diálogos institucionais que tenham como objetivo adequar e aprimorar as 

condições de detenção aos parâmetros estipulados pela Constituição Federal, pela Lei de Execuções 

Penais, por outras regulamentações nacionais e, ainda, por normativas internacionais de Direitos 

Humanos, a seguir, serão apresentadas recomendações a órgãos responsáveis. Tais recomendações 

visam, a um só tempo, oferecer condições de respeito aos direitos e à dignidade das pessoas internadas 

na unidade, bem como construir uma perspectiva de desencarceramento ao sistema prisional 

maranhense. A aplicação de tais recomendações é fundamental à prevenção e ao combate a tortura, 

bem como a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. 

 

Ao Governo do Estado do Maranhão  

a) Considerando o exposto nesse relatório, recomenda-se: 

1. A instalação e o fortalecimento, imediato, do Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Tortura 

(CEPCT) e do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate a Tortura (MEPCT), de acordo com as 

diretrizes do Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes. 

 

b) Considerando o exposto sobre agressões e violações aos direitos humanos, recomenda-se: 

1. Que seja instalada, no prazo de seis meses, uma Ouvidoria do sistema penitenciário autônoma, 

independente e acessível, para o devido exercício do controle social da atividade penitenciária; 

2. Que seja instalada, no prazo de seis meses, Corregedoria autônoma, para o devido exercício do 

controle interno da atividade penitenciária; 

3. Que sejam acelerados, imediatamente, os processos de apuração e a devida responsabilização dos 

agentes públicos ou terceirizados, garantindo a ampla defesa e o contraditório, mediante a instalação e 

ou prosseguimento dos processos administrativos sobre as fugas, rebeliões, corrupção e mortes no 
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sistema penitenciário maranhense, desde 2010, com a devida autonomia das instâncias e transparência 

nos processos; 

4. Que não sejam nomeados para cargos de direção de unidades prisionais pessoas que estejam 

respondendo a processos administrativos ou judiciais, acusados de prática de tortura ou de conduta 

irregular que tenha ocasionado ou possa ocasionar risco à integridade física e psicológica das pessoas 

privadas de liberdade; 

5. Que seja imediatamente solicitada às instâncias competentes auditoria nos contratos vigentes de 

compra de alimentação e armamentos letais e de menor potencial ofensivo; 

6. Que seja imediatamente proibido o porte de armas letais no interior de unidades prisionais 

maranhenses; 

7. Que seja elaborada lei estadual proibindo a revista vexatória, no prazo de seis meses; 

8. Que sejam elaborados os regimentos internos individualizados de cada unidade do complexo 

penitenciário de Pedrinhas, no prazo de dois meses;  

9. Que sejam elaborados, em dois meses, protocolos de uso da força nas unidades prisionais 

maranhenses; 

10. Que seja promovida, no prazo de seis meses, a devida separação dos presos conforme o artigo 84 da 

Lei de Execução Penal; 

11. Que o Governo do Estado fortaleça a atuação do Comitê de Gestão Integrada, com o funcionamento 

de representantes do Executivo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, para enfrentar o 

grave problema das facções no sistema penitenciário maranhense: 

11.1.  Que este Comitê conte com a participação das instituições responsáveis pela Segurança Pública; 

11.2.  Que a Sociedade Civil monitore as atividades do Comitê, realizando o controle social das suas 

atividades; 

12. Que o Governo do Estado do Maranhão forneça em número suficiente e utilize como medida de 

desencarceramento as tornozeleiras eletrônicas. 
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c) Considerando o exposto sobre falta de profissionais e necessidade de individualização das penas, 

recomenda-se: 

1. Que seja realizado concurso público para contratação de servidores efetivos nas seguintes áreas: 

1.1 equipe técnica multidisciplinar; 

1.2 agentes penitenciários. 

2. Que sejam supridas as vagas exigíveis de profissionais de saúde, no período de seis meses, na 

proporção delimitada pelos parâmetros do SUS, conforme a Portaria Interministerial nº. 1777/2003, e 

de acordo com que estabelece o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário; 

 

d) Considerando o exposto no presente relatório sobre espaço físico, infraestrutura, capacidade e 

insalubridade, recomenda-se: 

1. Que o Governo do Estado realize as reformas dos estabelecimentos prisionais, de forma imediata; 

2. Que seja criada creche para as crianças no pavilhão “Lírio do Campo”, no prazo de 90 dias; 

3. Que a brinquedoteca seja dotada de brinquedos e recursos, no período de 30 dias. 

 

e) Considerando o exposto sobre direito à alimentação, recomenda-se: 

1. Que seja garantido, imediatamente, o direito humano à alimentação nas unidades prisionais, com 

especial atenção às gestantes, lactantes e crianças, bem como às pessoas privadas de liberdade que têm 

necessidade de dieta alimentar específica;  

 

f) Considerando o exposto sobre direito ao trabalho e à educação, recomenda-se: 

1. Que seja garantido o direito ao trabalho e à educação levando em conta os interesses das pessoas 

privadas de liberdade, de forma a favorecer a reinserção no trabalho fora das unidades prisionais, 

conforme o previsto nos artigos 40 e 126 da Lei de Execução Penal;  
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g) Considerando o exposto sobre saúde mental, recomenda-se: 

1. Que sejam fortalecidas as estratégias de desinstitucionalização das pessoas com transtorno mental 

em conflito com a lei, de acordo com a Lei 10.216/2001 e a Portaria 94/214 (MS/GM); 

2. Que seja fortalecida e ampliada a Rede de Atenção Psicossocial, de acordo com a Lei 10.216/2001 e a 

Portaria 3.088/2011 (MS/GM). 

 

À Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária – SEJAP 

a) Considerando o exposto sobre agressões e violações dos direitos humanos, recomenda-se: 

1. Que sejam acelerados, imediatamente, os processos de apuração e a devida responsabilização dos 

agentes públicos ou terceirizados, garantindo a ampla defesa e o contraditório, mediante a instalação 

e/ou prosseguimento dos processos administrativos sobre as fugas, rebeliões, corrupção e mortes no 

sistema penitenciário maranhense, desde 2010, com a devida autonomia das instâncias e transparência 

nos processos; 

2. Que não sejam nomeados para cargos de direção de unidades prisionais pessoas que estejam 

respondendo a processos administrativos ou judiciais, acusados de prática de tortura ou de conduta 

irregular que tenha ocasionado ou possa ocasionar risco à integridade física e psicológica das pessoas 

privadas de liberdade. 

3. A suspensão imediata do isolamento imposto a presos que não passaram por procedimento 

apuratório disciplinar, com direito ao contraditório e a ampla defesa; 

4. Que sejam imediatamente interditadas em definitivo: 

4.1. as celas conhecidas como “Gaiolão” e “Triagem Velha” do Centro de Classificação, Observação, 

Criminologia e Triagem do Sistema Prisional (CCOCTSP); 

4.2. a cela de isolamento “H6” da Casa de Detenção (CADET); 

4.3. a cela de castigo conhecida como “cela de reflexão” e o alojamento instalado abaixo da caixa d’água 

da Central de Custódia de Presos de Justiça (CCPJ); 
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5. Que sejam cumpridas, imediatamente, a Portaria SDH/MJ 4.226/2010 e a Lei 13.060/2014, que 

regulam o uso da força, de armas de fogo por agentes de segurança pública bem como estabelece o 

controle do uso de armas e munições com registro de disparos e respectivas justificativas; 

6. Seja respeitada, imediatamente, a Portaria nº 563/2015 que restringe a utilização de balaclava; 

7. Que seja publicada, dentro de um mês, a portaria que normatiza o uso de instrumentos de menor 

potencial ofensivo, como spray de pimenta e armas com munição de borracha, de acordo com as 

diretrizes nacionais e internacionais; 

8. Que seja respeitada, imediatamente, a Súmula Vinculante 11 /CNJ, cujo texto indica sob quais 

circunstâncias se permite o uso de algemas; 

9. Que seja vedada, imediatamente, a participação de agentes penitenciários e outros agentes de 

segurança durante as audiências judiciais; 

10. Que seja iniciado, dentro de três meses, um processo continuado de formação para os funcionários, 

terceirizados ou não: 

10.1. Sobre o uso progressivo da força; 

10.2. que aborde o Sistema Nacional e Internacional de Direitos Humanos, incluindo as Regras de 

Mandela, Regras de Bangkok, o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes e a Convenção Contra a Tortura e Outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes; 

11. Que sejam elaborados os regimentos internos individualizados de cada unidade do complexo 

penitenciário de Pedrinhas, no prazo de dois meses;  

12. Que, no prazo de 30 dias, seja criado um protocolo de uso da força em unidades prisionais do 

estado, como base no Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei;  

13. Que seja promovida, no prazo de seis meses, a devida separação dos presos conforme o artigo 84 da 

Lei de Execução Penal. 

 

b) Considerando o exposto sobre as condições de saúde, recomenda-se: 
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1. Que sejam garantidas, no prazo de três meses, viaturas e escoltas para o deslocamento das pessoas 

privadas de liberdade para atendimentos em geral e audiências fora unidade prisional. 

 

c) Considerando o exposto sobre as condições materiais, recomenda-se: 

1. Que sejam fornecidos, com regularidade, objetos de higiene pessoal, roupas, peças íntimas, calçados, 

colchões e materiais de limpeza e higiene pessoal em quantidade suficiente, conforme artigo 12 da Lei 

de Execuções Penais; 

 

d) Considerando o exposto sobre direito à alimentação, recomenda-se: 

1. Que seja garantido, imediatamente, o direito humano à alimentação nas unidades prisionais, com 

especial atenção às gestantes, lactantes e crianças, bem como às pessoas privadas de liberdade têm 

necessidade de dieta alimentar específica;  

2. Que seja garantido o fornecimento de água potável; 

3. Que sejam limpas, com regularidade, as caixas d’água das unidades prisionais;  

 

e) Considerando o exposto sobre direito ao trabalho e à educação, recomenda-se: 

1. Que seja garantido o direito ao trabalho e à educação levando em conta os interesses das pessoas 

privadas de liberdade, de forma a favorecer a reinserção no trabalho fora das unidades prisionais, 

conforme o previsto nos artigos 40 e 126 da Lei de Execução Penal;  

 

f) Considerando o exposto sobre as condições das unidades, recomenda-se: 

1. Que seja realizada, no prazo de 30 dias, a limpeza das unidades prisionais; 

2. Que seja reformada a Unidade Prisional de Ressocialização Feminina (UPRF), visando oferecer 

condições de habitabilidade às mães e às crianças, dotando de equipamentos, inclusive geladeira. 
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Ao Tribunal de Justiça e à Vara de Execução Penal  

a) Considerando o exposto sobre a superlotação e violações de direitos humanos, recomenda-se: 

1. Que o Tribunal de Justiça adote medidas judiciais para corrigir a excessiva aplicação da prisão 

preventiva, garantindo que essa medida seja de caráter excepcional e se encontre limitada pelos 

princípios da legalidade, presunção de inocência, necessidade e proporcionalidade; 

2. Que o Tribunal de Justiça aplique medidas cautelares diversas à prisão, tendo em vista a norma 

nacional sobre o tema, especialmente, a Lei 12.403/2011. 

3. Que sejam adotadas medidas para estimular a aplicação de tornozeleiras eletrônicas como medida de 

desencarceramento; 

4. Que sejam ampliadas as audiências de custódia para todas as comarcas do Maranhão, com a 

finalidade de verificar a legalidade e a necessidade da prisão, bem como averiguar a ocorrência de 

tortura;  

5. Que seja promovido um processo de sensibilização dos magistrados sobre a importância da realização 

das audiências de custódia e as consequências sociais do encarceramento provisório.  

6. Que seja vedada a participação de agentes penitenciários e outros agentes de segurança durante as 

audiências judiciais; 

7. Que seja aprofundado o debate sobre a instituição de justiça restaurativa e descriminalização de 

condutas; 

8. Que grávidas e mulheres com filhos pequenos, que não representem grave perigo à sociedade e cuja 

pena seja menor do que cinco anos, possam ter a prisão substituída por medidas cautelares;  

9. Que pessoas em sofrimento psíquico tenham sua pena convertida em medida de tratamento para 

serem devidamente acompanhadas na Rede de Atenção Psicossocial; 

10. Que sejam reforçadas a adoção de medidas judiciais que visem à adequação da aplicação da medida 

de segurança em conformidade com a Lei 10.216, privilegiando a medida de segurança em caráter 

ambulatorial, bem como garantindo que a internação tenha caráter excepcional e seja limitada pelos 

princípios do respeito à dignidade humana; 
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11. Que sejam fiscalizadas as eventuais ocorrências de sanções impostas a presos que não passaram por 

procedimento apuratório disciplinar, com direito ao contraditório e a ampla defesa; 

12. Que sejam imediatamente interditadas em definitivo: 

12.1 as celas conhecidas como “Gaiolão” e “Triagem Velha” do Centro de Classificação, Observação, 

Criminologia e Triagem do Sistema Prisional (CCOCTSP);  

12.2 a cela de isolamento “H6” da Casa de Detenção (CADET); 

12.3 a cela de castigo conhecida como “cela de reflexão” e o alojamento instalado abaixo da caixa 

d’água da Central de Custódia de Presos de Justiça (CCPJ). 

13. Que o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão fortaleça a atuação do Comitê de Gestão 

Integrada, com o funcionamento de representantes do Executivo, Judiciário, Ministério Público e 

Defensoria Pública, para enfrentar o grave problema das facções no sistema penitenciário maranhense: 

13.1 Que este Comitê conte com a participação das instituições responsáveis pela Segurança Pública; 

13.2 Que a Sociedade Civil monitore as atividades do Comitê, realizando o controle social das suas 

atividades; 

14. Que sejam observadas as diretrizes e os protocolos estabelecidos na Recomendação nº 49, de 01 de 

abril de 2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como seja dada prioridade no andamento e 

resolução das ações penais que tratam de crimes de tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis 

desumanos e degradantes. 

 

b) Considerando o exposto sobre alimentação, recomenda-se: 

1. Que seja fiscalizado o respeito ao direito humano à alimentação nas unidades prisionais; 

 

c) Considerando o exposto sobre direito ao trabalho e à educação, recomenda-se: 
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1. Que seja garantido o direito ao trabalho e à educação levando em conta os interesses das pessoas 

privadas de liberdade, de forma a favorecer a reinserção no trabalho fora das unidades prisionais, 

conforme o previsto nos artigos 40 e 126 da Lei de Execução Penal;  

 

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) 

a) Considerando o exposto sobre saúde, recomenda-se: 

1. Que sejam supridas, no período de seis meses, as vagas exigíveis de profissionais de saúde na 

proporção delimitada pelos parâmetros do SUS, conforme a Portaria Interministerial nº. 1777/2003 e de 

acordo com que estabelece o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário através da Portaria 

Interministerial 1/2014 (MJ/MS) e da Portaria 482/2014 (MS). 

2. Que seja ampliada imediata e progressivamente a Rede de Atenção Psicossocial local, incluindo a 

diversidade de Centros de Atenção Psicossocial prevista, Serviços Residenciais Terapêuticos, Centros de 

Convivência, Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Acolhimento, Consultórios de Rua e outros 

serviços de acordo com as necessidades locais, conforme previsto na Portaria 3.088/2011 do MS e no 

Plano de Ação Regional elaborado, visando acolher o doente mental em conflito com a lei próximo do 

seu domicílio. 

 

Ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão 

a) Considerando o exposto neste relatório, recomenda-se: 

1. Que sejam realizadas auditorias nos contratos dos serviços terceirizados de: 

1.1 fornecimento de alimentação para o sistema penitenciário, visando aferir o cumprimento do objeto 

contratado com as suas especificidades de qualidade, prazos e valores dos serviços prestados;  

1.2 de compra de armamentos letais e de menor potencial ofensivo para utilização nas unidades 

prisionais Estado do Maranhão. 
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Ao Ministério Público do Estado do Maranhão:  

a) Considerando o exposto neste relatório, recomenda-se: 

1. Que sejam iniciados de ofício processos de “investigações criminais no caso de delitos cometidos por 

agentes do Estado, especialmente atos de corrupção, de abuso de poder, de violações graves dos 

direitos humanos e outros delitos reconhecidas pelo direito internacional”, conforme o Protocolo de 

Istambul; 

2. Que o Ministério Público do Estado do Maranhão fiscalize as unidades prisionais para acompanhar o 

tratamento dispensado às pessoas privadas de liberdade; 

3. Que o Ministério Público do Estado do Maranhão recomende medidas cautelares diversas à prisão, 

tendo em vista a norma nacional sobre o tema, especialmente a Lei 12.403/20114. Que o Ministério 

Público fiscalize a aplicação dos procedimentos disciplinares; 

4. Que o Ministério Público do Estado do Maranhão fiscalize os contratos dos serviços terceirizados:  

4.1. de fornecimento de alimentação para o sistema penitenciário, visando aferir o cumprimento do 

objeto contratado com as suas especificidades de qualidade, prazos e valores dos serviços prestados.  

4.2. de compra de armamentos letais e de menor potencial ofensivo; 

5. Que seja fiscalizada a garantia do direito à alimentação; 

6. Que o Ministério Público do Estado do Maranhão fortaleça a atuação do Comitê de Gestão Integrada, 

com o funcionamento de representantes do Executivo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria 

Pública, para enfrentar o grave problema das facções no sistema penitenciário maranhense: 

6.1.  Que este Comitê conte com a participação das instituições responsáveis pela Segurança Pública; 

6.2.  Que a Sociedade Civil monitore as atividades do Comitê, realizando o controle social das suas 

atividades; 

7. Que o Ministério Público fiscalize a devida separação dos presos conforme o artigo 84 da Lei de 

Execução Penal 
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À Defensoria Pública Estadual:  

a) Considerando o exposto neste relatório, recomenda-se: 

1. Que a Defensoria Pública Estadual realize visitas periódicas as unidades para acompanhar o 

tratamento dispensado, bem como oferecer assistência jurídica às pessoas privadas de liberdade; 

2. Que a Defensoria Pública do Estado do Maranhão fortaleça o Comitê de Gestão Integrada de 

Pacificação nas Prisões, com o funcionamento de representantes do Executivo, Judiciário, Ministério 

Público e Defensoria Pública, para enfrentar o grave problema das facções no sistema penitenciário 

maranhense:  

2.1. Que este Comitê conte com a participação das instituições responsáveis pela Segurança Pública; 

2.2. Que a Sociedade Civil monitore as atividades do Comitê, realizando o controle social das suas 

atividades; 

3. Que a Defensoria Pública Estadual recomende as medidas cautelares alternativas à prisão como 

medida de desencarceramento do sistema prisional do Estado. 

Que o Ministério Público do Estado do Maranhão fortaleça a atuação do Comitê de Gestão Integrada, 

com o funcionamento de representantes do Executivo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria 

Pública, para enfrentar o grave problema das facções no sistema penitenciário maranhense: 

 

À direção do Centro de Classificação, Observação, Criminologia e Triagem do Sistema Prisional: 

a) Considerando o exposto neste relatório, recomenda-se: 

1. Que sejam imediatamente interditadas as celas conhecidas como “Gaiolão” e “Triagem Velha”;  

2. Que seja respeitado o direito dos presos a receber visitas conforme o artigo 41 da Lei de Execução 

Penal; 

3. Que seja garantido o direito ao banho de sol; 
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4. Que seja realizada, no prazo de 30 dias, a limpeza da unidade;  

5. Que sejam realizados os procedimentos apuratórios de supostas faltas disciplinares, garantindo-se o 

direito à defesa técnica e ao contraditório. 

 

À direção da Casa de Detenção (CADET): 

a) Considerando o exposto neste relatório, recomenda-se: 

1. Que seja imediatamente interditada a cela de castigo “H6”; 

2. Que seja realizada, no prazo de 30 dias, a limpeza da unidade;  

3. Que sejam realizados os procedimentos apuratórios de supostas faltas disciplinares, garantindo-se o 

direito à defesa técnica e ao contraditório. 

 

À Direção da Unidade Prisional de Ressocialização Feminina (UPRF) 

a) Considerando o exposto neste relatório, recomenda-se: 

1. Que seja realizada, no prazo de 30 dias, a limpeza da unidade;  

2. Que sejam realizados os procedimentos apuratórios de supostas faltas disciplinares, garantindo-se o 

direito à defesa técnica e ao contraditório; 

 

À Direção do CCPJ 

a) Considerando o exposto neste relatório, recomenda-se: 

1. Que seja interditado imediatamente a sala de reflexão(isolamento) da CCPJ, o alojamento que 

funciona debaixo da caixa d’agua, conforme disposto no Relatório;  

2. Que seja realizada, no prazo de 30 dias, a limpeza da unidade;  
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3. Que sejam realizados os procedimentos apuratórios de supostas faltas disciplinares, garantindo-se o 

direito à defesa técnica e ao contraditório; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

CENTRO DE CLASSIFICAÇÃO, OBSERVAÇÃO, 

CRIMINOLOGIA E TRIAGEM DO SISTEMA 

PRISIONAL (CCOCTSP) 

 

Diretor: Marcelo Joares dos Reis 

Capacidade de atendimento: 190 

Lotação no dia de visita: 233 

CASA DE DETENÇÃO (CADET) 

 

Diretor: Francisco Adão Souza da Silva 

Capacidade de atendimento: 500 

Lotação no dia de visita: 679 
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UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO 

FEMININA (UPRF) 

 

Diretora: Aldaires S. de Azevedo da Silva 

Capacidade de atendimento: 210 

Lotação no dia de visita: 229 

CENTRAL DE CUSTÓDIA DE PRESOS DE 

JUSTIÇA (CCPJ) 

 

Diretor: Márcio Roberto Sarges Silva 

Capacidade de atendimento: 160 

Lotação no dia de visita: 280 

 

 


