
 
 
 

UNIDADE DE MONITORAMENTO CARCERÁRIO 

ATA REUNIÃO 

 

DATA: 21/01/2019 

HORÁRIO: 10 h 

LOCAL: Gabinete do Secretário de Administração Penitenciária - SEAP 

TEMA: Situação da Unidade Prisional de Pedreiras, superlotação, Interdição da Unidade e analise 

processual de réus presos. 

 

Às 10 horas, do dia 21, do mês de janeiro, do ano de 2019, reuniu-se a Juíza da Comarca de Pedreiras, 

Ana Gabriela, o Secretário de Administração Penitenciária, Murilo Andrade e Gerson Lelis, 

representando a UMF, a reunião foi presidida pelo Dr. Murilo Andrade, Secretário da SEAP/MA, 

iniciou-se a pauta da presente reunião, na qual o secretário falou dos esforços empreendidos para 

atender a todas as demandas de cada unidade prisional do Estado, na continuidade, a Dra Ana 

Gabriela, juíza da Comarca de Pedreira, falou das dificuldades de trabalhar com a Unidade Prisional 

com muitos presos provisórios e que a grande maioria seria de outras comarcas, sendo que da 

competência da Comarca de Pedreiras estariam os processos todos em dias, porém estava retornando 

das férias e analisaria possíveis benefícios aos presos já sentenciados e analisar os demais processos,  

solicitou a Secretaria a transferência de preso de comarcas que ficam distantes da sua, principalmente 

presos provisórios, a juíza solicitou um esforço concentrado entre a SEAP e a UMF, para juntos 

verificarem a situação dos processos, na maioria ela disse que é a falta de guia, que não tem ou não foi 

juntado no sistema VEP; O secretário Murilo disponibilizou EPJS da equipe dele para atuarem nesse 

esforço com a UMF, dando como sugestão de início o dia 4 de fevereiro de 2019, porém a juíza ficou 

de enviar a relação para a UMF, o Secretario ficou de concluir as reformas da Unidade Prisional de 

Santa Inês e isso desafogará a Unidade de Pedreiras e que sempre que for fazer qualquer transferência 

de presos, primeiro será comunicada a Juíza. A Juíza disse que não tem problemas em receber presos 

da sua região após as falas acima citadas, passou-se às deliberações abaixo elencadas: 

 

I) DAS DELIBERAÇÕES 

 

1) Fazer um mutirão para analisar a situação de guias de execução e situação de presos 

provisórios – responsabilidade da SEAP (EPJ e ADM) e UMF 

2) Prazo de 60 dias para a SEAP concluir as obras de Presidente Dutra, Santa Inês e Barra do 

Corda. 

3) sempre que a SEAP transferir preso, comunicar a juíza. 
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4) Delegacias não tem mais presos. 

 

II) CONCLUSÃO: 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Lavrou-se a 

presente Ata que vai assinada por todos. 

 

 

 

Murilo Andrade de Oliveira 

Secretário de Estado de Administração Penitenciária 

(SEAP/MA) 

Ana Gabriele 

Juíza da Comarca de Pedreiras 

 Gerson Lelis Costa 
Secretario Adm. UMF/TJMA 

 

 

  


