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De vagas serão 40 vagas, 30 reservadas para servidores do quadro, o curso básico 

de gestão penitenciaria e 10 vagas destinadas para sociedade civil, que ai nada 

melhor que o conselho da comunidade participar, mais a vista já têm uma relação de 

interação de integração conosco, então abrimos as vagas tanto masculino como 

feminino: serão 40 vagas fornecidas das quais 30 reservadas ao quadro dos quais 

26,24 estão na direção hoje e 6 para os que tiverem interesse e 10 destinadas a 

sociedade civil nesse curso básico de gestão penitenciária, eu acredito que é dentro 

do contexto peço até desculpas nas próximas reuniões não poderei vir, mas eu 

mandarei um representante porque de todo meu coração eu sei que é 

importantíssimo essas reuniões, não tenho a menor duvida, mas eu preciso é 

arregaçar as mangas porque o prazo que estamos tendo é muito pouco 1 ano e 8 

meses e já se passaram 4 meses,  temos que correr porque se não correr mortes 

vão acontecendo e é o que precisamos evitar para restabelecer um ambiente de 

ordem  mediante a um princípio de harmonia total e isso só é possível se 

arregaçarmos  as mangas em caráter emergencial e partimos para o trabalho, por 

exemplo o dia todo vamos fechar a parte da SEJAP na cúpula para discutirmos o 

novo organograma o que foi enviado o novo organograma só que tipo assim precisa 

acrescentar uma série de cargos que não foram contemplados, amanhã o dia todo 

vai ser discutido essa ação e na quinta-feira vamos rediscutir o regimento interno 

das unidades prisionais para acasalar com o novo organograma porque os dois são 

viabilizados nos teremos em médio prazo um desenho administrativo de gestão 

penitenciária para o Estado do Maranhão enquanto política de estado é aquilo a 

gente precisa correr atrás disso durante um tempo, hoje mesmo morreram 2 no 

presídio de São Luís, interessante as duas mortes de hoje em São Luís, são presos, 
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são internos de fora do estado 1 de Brasília outro de Belém envolvidos com tráfico 

de entorpecentes, como se fosse a nova ordem, a nova ordem é matar gente de fora 

relativo a tráfico, vamos quebrar essa ordem essa ordem lá de trás e toda 

preocupação nossa hoje está sendo muito grande em razão de lutarmos não só 

contra esse essa lógica perversa que está ali implantada ali dentro como também a 

lógica perversa de algumas forças não ocultas que vivem estimulando esse caos, e 

ai anda melhor que o grupo de monitoramento da rede também de 

acompanhamento, todos nos apoiarem por que nosso objetivo é promovido política 

pública penitenciária ta, e nosso compromisso é com vida e toda e qualquer 

circunstância e por tabela designada a pessoa humana então na verdade essas 

ações aqui elas já estão em andamento o corredor já vai ganhar mudança, o curso 

já vai iniciar a questão também de imediatamente providenciar a edificação de 

abrigo para aqueles internos que estão no interior para passar aquele período de 

migração a sua terra natal, mas fora isso voltarmos com o pecúlio que foi extinto o 

pecúlio é o FUNPEN, foi extinto o pecúlio, meu Deus cadê o dinheiro dos presos, o 

pecúlio é destinado para o egresso quando está indo embora, na minha época 

quando estava é tipo assim que tava saindo recebia 1,500,00R$, 2,000,00R$, 

600,00R$, 800,00R$ de acordo com o recolhimento pelo trabalho e como se 

extinguiu é como o Doutor Douglas diz o pro crime mesmo não da passagem, não 

da café, almoço e janta e chega ai, quer dizer quer comprar a vitória da liberdade 

dele é fazendo como se fez nesse País com os negros deram a carta de alforria não 

é verdade mais colocaram na marginalidade social, não é verdade então não é 

diferente essas lógica com os apenados, então Doutor Douglas caso especifico em 

relação os egressos dá tranquilo e calmo pra gente fazer um planejamento, Ilton, 

Frei, Ribamar, pra gente providenciar em caráter emergencial essa casa, nem que 

agente alugue com o próprio recurso do FUNPEN que dá pra fazer isso com o 

FUPEN e esse dinheiro vai ser bem investido nesse sentido e ai hipoteticamente um 

universo de 30,40 vagas com tudo arrumadinho e o serviço social providenciando a 

volta dele para o interior do estado. 
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Perfeito, Perfeito, então vamos registrar na ata e por isso que é bom quando venho 

pras reuniões, o próprio representante da instituição que tem força de decidir as 

questões, às vezes é quando a instituição dá prestígio a reunião é caso que está 

acontecendo com a SEJAP que está com seu Staff todo aqui, é o caso do Ministério 

Público que tem 3 é representantes aqui e 1 representante da Procuradoria Geral, 

uma comarca que tem uma APAC da vara de execuções de São Luís, mostra que a 

instituição está valorizando, enfim, isso é importante to dizendo isso hoje no dia que 

só tem um Juiz aqui né, mas na maioria das vezes tá vindo mais juízes, hoje foi uma 

exceção mais de qualquer forma mostra que as instituições, teve algumas vezes que 

aconteceu o inverso tinha pouco promotor e muitos juízes enfim, é as reuniões tem 

sido produtivas, mas parabéns pra SEJAP por apresentar logo uma solução imediata 

quanto ao corregedor é parabéns pelo cargo né e também ao encargo né como dito 

na reunião passada é uma responsabilidade muito grande e é bom que você esteja 

sempre nas reuniões que surge muita denúncia, muita informação é bom que o 

corregedor esteja sempre próximo dos espaços que a instituição é questionada, 

corregedorias elas são fundamentais para que as instituições se depurem e 

melhorem, sem boas corregedorias as instituições não andam pra frente, as pessoas 

pensam que o corporativismo esse negócio de ficar passando a mão na cabeça é 

com pra instituição por que tá passando a mão protegendo todo mundo é o 

contrário, quando você depura melhor, o judiciário só deu uma melhorada 

significativa depois do Conselho Nacional de Justifica fiscalizando, cobrando, 

punindo, a justiça esta melhorando graça a isso, mas sem depuração não evolui. É o 

próximo ponto da pauta é redução de preços provisórios, esse é um tema que até 

colocamos esses temas que são mais nossos do sistema de justiça como primeiros, 

Defensoria, Ministério Público e Judiciário são os que têm diretamente 

responsabilidade sobre isso mais é claro a SEJAP e as outras instituições também 

tem mais indiretamente, mas têm as medidas que os presos estão centralizados 

aqui, nós temos estudos que provam isso que o preso longe da comarca dele o 

processo dele anda mais devagar e anda por vários motivos até pra se marcar uma 

audiência quando o preso está ali do lado lá na comarca dele lá em Balsas o Juiz 

designa audiência dele pra semana que vem ele faz, mais se o preso esta aqui em 
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São Luís como era o caso desse aqui, o juiz tem que marcar pra dois meses e torcer 

pra que as precatórias sejam cumpridas e o preso seja deslocado, imagine e ainda 

tem um risco a outra marcada com uma semana acontece e essa marcada com 2 

meses de antecedência as vezes não acontece e ai esta um motivo da tramitação 

lenta dos processos, enfim da centralização portanto a SEJAP não estou dizendo 

que são as pessoas aqui presente mais a SEJAP também tem responsabilidade 

nesse assunto da tramitação lenta dos processos mais nós principalmente juízes, 

ministério publico e defensoria temos um papel mais direto nessa questão, nós 

colocamos esse ponto na pauta porque nós estamos em um período que não temos 

opção ou o maranhão reduz seu percentual de presos provisórios para níveis 

razoáveis ou o maranhão reduz o percentual de presos provisórios para nível, não 

temos outra opção porque não é razoável manter os níveis que estamos era pior 

mais o fato da gente ter saído da lama e esta assim só na água suja não nos serve 

de alento, nós tínhamos 74% de presos provisórios melhoramos isso em 2009, 

melhoramos para 62%, chegamos a 52% a um ano atrás e esta guinamos ai felizes 

por que conseguimos esse nível de evolução ainda é pouco e se é pouco agora 

tenha essa parte de responsabilidade das outras instituições, é nós juízes, nós 

ministério publico, nós defensoria publica temos que encontrar um caminho para que 

este ano alcancemos a media nacional de 40%, cheguemos ao menos a media 

nacional e esse ponto foi posto e acho que deve ser repetido sempre ele que 

possível a pauta para que encontremos um caminho que seja o caminho melhor 

possível para essa redução o conselho nacional de justiça propôs ao tribunal mais 

um mutirão ao carcerário e inclusive notificou o tribunal para apresentar um 

cronograma de um próximo mutirão o mutirão carcerário ele causa um transtorno e o 

coordenador de educação aqui é professor Elias ta e ele juntamente com a Silvana 

da SEDUC estão fazendo o trabalho e ampliamos o numero de vagas em todas as 

unidades prisionais, então nós sabemos a SEJAP ela vai é trabalhar, vai oferecer o 

ambiente e a segurança, a SEDUC  vai oferecer é todo material didático, os 

professores e também as carteiras, mesas, computadores, isso nós não tínhamos 

agora nos temos essa graça porque é de poder com todo esse apoio né e o seletivo 

vai ser feito, o edital já vai ser publicado para que o seletivo seja feito, vamos ter 
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também o ensino médio dentro das unidades prisionais, todo um trabalho estamos 

fazendo para que realmente a educação nós sabemos que a educação realmente 

transforma,a educação ela modifica o comportamento das pessoas e é importante 

evidenciar que na PP é uma unidade de regime semi aberto não vamos ter a 

educação formal, como tinha a escola João Sobreiro, porque os que estão no regime 

semi aberto eles estão próximos a sair então temos que prepara-los para que eles 

saiam mais saiam capacitados e hoje nos temos é PRONATEC que é um programa 

que esta intimo em relação ao ministério da educação com o ministério da justiça 

para as unidades prisionais nós vamos ter vários cursos é com este convenio, 

vamos ter também com a ciência e tecnologia é vamos ter com a secretario de 

trabalho, portanto é com o SENAC, o sistema ESSI é temos vários cursos que vão 

Ser oferecidos para que os presos, os internos que estão presentes na unidade do 

regime semi aberto, possam ser capacitados para o campo de trabalho para que ao 

sair da unidade prisional eles estejam realmente preparados para o mundo que ai 

esta o desemprego é grande mais nós também estamos tendo do trabalho que a 

secretaria ofereça um porcentual de vagas  no campo de trabalho no estado no 

Maranhão, então eu queria chamar aqui o Elias que é o nosso SEJAP e ele vai 

colocar mais ou menos assim é um pouco a conjuntura desse situação da educação 

e de todas as reuniões que já fizemos com a Doutora Conceição Andrade da 

secretaria de educação a Silvana é aquela que está diretamente no operacional 

juntamente com Elias para poder fazer educação em todas as unidades prisionais do 

nosso estado. Boa tarde a todos meu nome é Elias e aqui eu vim trazer um pouco 

de dados né pra você que já tem uma noção de como nosso secretario falou nos 

temos pressa pra cumprir isso em parceria com a secretaria de educação como já foi 

falado, agente conseguiu aumentar de 60 para 92 matriculados em pedreiras e 

aumentamos 12 vagas em todas as turmas que já existiam nos presídios que já 

tinham aulas regulares a quantidade os professores do quadro não era suficiente por 

isso a necessidade do seletivo que está preparando agora e já vai abrir no final 

desse mês né já vai abrir o seletivo da contratação dos nossos professores e as 

obras das escolas da São Luis II, temos até o dia 15 desse mês para que fossem 

terminadas para que não venham atrasar o ano letivo de 2013 não venha prejudicar 
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as aulas desses detentos e no CDP do olho d’agua em visita minha lá no CDP do 

olho d’agua foram designados 2 espaços para aulas porem somente um vai servir 

para dar aula e serão 2 turnos um pela manha outra pela tarde, 2 turmas o outro não 

vai servir como sala de aula porque tem muitas colunas atrapalharia a visão dos 

alunos então agente preferiu colocar no PRONATEC também curso 

profissionalizante no olho d’agua, no olho d’agua vai ter tanto curso 

profissionalizante como aulas regulares e aqui também pra dar mais um panorama 

geral e outra demandas que a SEJAP diretamente esta realizando iniciou-se hoje um 

projeto itinerante que é um projeto idealizado pó nos o SEJAP que leva aos 

presídios assistência psicológica, jurídica, social e de saúde o objetivo já alivia os 

casos mais graves Douglas falou e ao mesmo tempo monitora como anda as 

unidades o interior nessa questão da saúde, assistência social da psicologia da 

saúde, tudo então iniciou hoje já foi destacado o grupo de profissionais de interiores 

pra visitar e no final da semana a trarão o resultado desse projeto, a assistência 

jurídica também retomou e tem também primeiros São Luis I e II todas as terça e 

quartas o pessoal da assistência jurídica esta lá dando assistência a esses detentos 

e no feminino já foi conversado também darmos inicio ainda este mês a assistência 

jurídica do feminino e como o Doutor amanha vai ser realizado uma reunião pra 

tratar do novo organograma das coordenações voltar as atividades a coordenações 

de saúde, assistência jurídica a de educação que no caso sou eu, a coordenação 

psicológica, assistência social, trabalho e renda, assistência religiosa, terapia e a 

novidade é o núcleo bio psicossocial e tratara dos servidores dos servidores que 

estão a mais tempo lá estão estressados que tem uns com estudos até do ambiente 

de trabalho e essas pessoas serão tratados por este núcleo que será criado dentro 

desse novo organograma da SEJAP, então qualquer outra duvida. Beleza eu 

gostaria de registra uma preocupação em relação aos espaços de sala de aula é 

agente sabe que a reforma esta acontecendo no presídio de São Luís e que s 

diretores do presídio enviaram os e-mails para sala de aula nos compraremos 

equipamentos, contudo minha preocupação na chegada desses equipamentos e 

esses espaços que temos não tem condições ou ter condições mais de um forma 

mínima de trabalho, parede, reboco porque particularmente não conheço esses 
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espaços de Pedreiras de Timon de Caxias e dos demais que estão no organograma 

para esse ano né então é uma preocupação com a educação gostaria que vocês 

colocassem a parte de como esta acontecendo  o processo se esta acontecendo ou 

não, é o seguinte é os diretores do presídio enviaram pra SEDUC atrás de e-mail 

conativo de equipamentos que eles gostariam de receber, carteira, quadros e etc... e 

informaram que aqueles espaços tem uma ou mais salas para que sejam feitas 

salas de aula, tudo funcionando pela manha e pela tarde que é o caso do interior só 

que é nós não começamos isso falando agora que veio a cabeça do que diz respeito 

a organização deste espaço da mesma forma que vocês precisarão usar o espaço 

do presídio de São Luís para receber a escola para fazer uma pequena reforma 

construir banheiros né que vocês estão organizando tudo isso a minha preocupação 

em relação ao interior mais já visto que não se sentamos para ver esta questão né 

então uma preocupação que estou colocando. Isso é em uma reunião de trabalho  tá 

agente vai fazer é ainda esta semana, esta marcado para quarta feira para 

definirmos justamente é sua pergunta já terá uma resposta quarta feira aonde vamos 

trabalhar essa questão é porque nem todas as unidades é tem um espaço adequado 

né para a educação porque foi pensado porque quando agente se constrói um 

presídio esquece que o preso tem direto a educação, saúde, assistência social, 

psicológica, religiosa ou seja os espaços eles tem que acontecer da construção da 

unidade prisional e é infelizmente algumas unidades não tem esse espaço ais foram 

pensados para isso mais eles não podem ser prejudicados diante deste contexto 

então o que nos vamos fazer com diálogos com os diretores nos tentaremos 

planejar, organizar para que estes espaços eles estejam hábitos para que funcionem 

com qualidade e educação nos presídios. Bom os comandantes da área já falaram 

ai tem mais algum, não ficou gravado a pergunta doutor, é com relação as unidades 

prisionais terão educação, bom eu já previa que sairia esta pergunta eu já anotei, 

Pedrinhas será reversado ao PRONATEC, São Luís I estamos aguardando fins das 

obras temos 5 salas serão 10 turmas no caso manha e tarde estamos aguardando 

só o fim das obras temos ate o dia 15 que termine as obras, Olho d’agua estamos 

aguardando só os últimos matérias como a Silvana falou então estamos aguardando 

a chegada desses materiais para começar também no Olho d’agua o feminino as 
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aulas já iniciaram e no monte castelo iniciam hoje então são 5 unidades na capital, e 

no interior? No interior é Timon, Caxias, Pedreiras, feminino são 4 salas e 5 turmas, 

pois bem podemos encerrar ainda mais uma informação do Ariston, meu nome é 

Ariston procurador executivo da unidade carcerário procurador geral e são dois 

pontos o primeiro ponto o cumprimento da lei 9116/2010 essa lei esta ai para que 

toda empresa que licite o estado na parte de obras públicas tem que destinar o 

percentual para o nosso ponto carcerário mais não vem sido cumprida e algumas 

empresas entram em contato com agente mais não sabe informar como falha essa 

dinâmica, a lei já vem sendo pregada mais é acham  o caminho que a SEJAP e nos 

também poderíamos começar esse ano a atacar esse percentual de vagas, a 

segunda coisa e esse representante da SEJAP uma reunião que vai acontecer no 

dia 09 la no VIVA patetada as documentações dos presos ate porque mesmo com a 

PRONATEC tendo o percentual de vagas bem elevado todos tem que esta 

cadastrados no cadi único e ai pra ta cadastrado tem que ter documento qualquer 

tipo de programa do governo federal tem que estar cadastrado nesse sisteminha que 

vinculado ao Serge vou fazer um reunião com a Serge também porque se no ultimo 

relatório 2012 é do ministério do governo social aqui no maranhão tem 22 famílias 

de presos cadastrados agente sabe que isso não é verdade no sitema cadi 1e ai é 

agente já quer o representante de lá para fazermos essa parceira para 

documentação como daqui da capital como do interior do estado, enfim oficializaste 

esta reunião e também é lembra de que temos uma coordenação que trabalha 

especificamente com a questão do trabalho então temos essa informação inclusive 

essa informação tem várias propostas de trabalho para nossos internos, podemos ir 

para o ultimo ponto, reuniões objetivas termina dentro do prazo, só em relação essa 

aulas dois processos das frequências das aulas só mandaram e-mail de mês 

passado teve 22 aulas só, só que pra remissão e pena precisa ter assinatura das 

detentas, a cagar horária, as assinaturas da frequência tudo certinho pra gente dar 

remissão da pena dela e o estudo, só um detalhe para enviar mais organizado pra 

gente poder dar essa remissão, estreitar esse entendimento da  ao SEDUC para que 

a remissão seja concedida. Vamos então para nosso ultimo ponto da pauta, fluxo na 

tramitação na medida de segurança, esse é outro tema sensível nos tivemos alguns 
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problemas recentemente, envolvendo este assunto nos estamos com esse fluxo 

embaraçado nos não estamos dando fluxo que deveríamos dar para as medidas de 

segurança, para os incidentes de sanidade mental para que as pessoas que estão 

em condições desinternar sair, enfim temos feito varias reuniões de sensibilização 

de debate e encontrando soluções mais continuamos com o sistema prisional 

inclusive sem julgamento dos incidentes sem definição da situação jurídica, nos 

continuamos com doentes mentais em situação de condenação que deveriam estar 

em situação de alguns qualquer um louco igual a ele daria pra dizer que é louco, 

como é o caso do, nem precisaria ser uma pessoa normal como vocês, se você não 

faz uma coisa igual os outros já na é normal, mais ate um louco consegui constatar, 

então faço registro a Doutora Eliana ele é juíza de direito a mais preparada do 

Maranhão, então registro a presença umas da Juíza mais preparadas do Maranhão, 

eu sou obrigado a falar o nome dela com muita frequência porque, sempre que eu 

falo no pacto de São Rosie e Costa rica e sobre o fato de que os juízes deveriam 

determinar que toda pessoas presa seja apresentada diretamente ao juiz nos temos 

feito isso eu e o Doutor Fernando Mendonça, enfim de qualquer forma, sua presença 

é importante pra nós também e como eu estava dizendo, falamos sobre a 

apresentação do preso ao Juiz nos temos feito Doutor Luiz Mendonça faz eu faço 

Doutora Eliana são poucos que fazem não só no maranhão são poucos juízes no 

Brasil que fazem pacto e é uma obrigação inclusive eu ate aproveito pra dar 

informação pra senhora que a um projeto resolução tramitando no CNJ pra tornar 

obrigatório, condições de ter uma se fossem uma pessoa carente não teriam né 

perfeito, então nosso assunto agora são os doentes mentais e como eu estava 

dizendo nos não estamos tendo o fluxo necessário Nina Rodriguez esta lotado se 

não mudou a situação, ta super lotado é continua o numero de pessoas muito 

elevado mais de 50% já em condições de alta e não pode sair porque a família não 

quer receber ou não tem família porque o município não tem abrigos com vagas, 

porque as únicas 3 residências de São Luís estão super lotadas e os municípios do 

interior não tem as residências terapêuticas e enfim acaba que a pessoa fica 

internada porque não tem como desinternar, na unidade se saúde mental no caso 

não é esse o motivo da permanência dele lá internados nos infelizmente não temos 
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aquela internação desses pacientes, que a situação esta cumprindo medidas de 

segurança não significa que ele não tenha condições de alta é primeira coisa que 

agente precisa é a desinternação deles ate que pra certa forma eles possam ficar na 

responsabilidade segundo eu aprendi com o Doutor Douglas a responsabilidade 

daqui da capital que agente se encontra depois disso agente pode ate discutir os 

motivos de estarem lá é questão de laudo todos os laudos já estão agendados os 

que estão sendo encaminhados já tem 4 psiquiatras uma equipe muito profissional 

com colaboradores que estão realizando as pericias, então não existe mais o 

gargalo de entrada o gargalo hoje não é a saída também ate porque não falamos em 

saída por medida de segurança mais falamos do normal o fluxo começa com a 

marcação da pericia ta a avaliação e depois da avaliação a de certa forma o 

julgamento felizmente ou infelizmente portador de transtorno mental o Frei também 

conhece bem o sistema e os outros que estão aqui também conhecem nunca vai 

deixar de existir ate porque portador de transtorno mental se é uso abusivo de droga 

ou se é situação de confinamento se só já significa que a um traço de transtorno 

mental e o ambiente é propicio seja ele sistema carcerário, seja ele dentro da nossa 

própria casa com agressor ou possível agressor não se sabe relacionado a violência 

domestica e familiar a questão é nós pra que termos o fluxo temos que saber, como 

esta o começo, meio e ver quais são as outras finalidades não digo fim porque existe 

outras finalidades é precisamos primeiro ver aqui a internação desses pacientes que 

estão lá, não temos documentação dessas pessoas, não temos, pois é eu gostei da 

palavra avulso, é mais assim se torna esse termo porque chega como oficio ou 

encaminhamento, mandato de internação mais não vem aqui, deixa eu fazer o 

esclarecimento com a Doutora Eliana só pra gente, com a senhora não veio nas 

outra reuniões, só pra esclarecer isso na verdade o Rui esta se referindo a outra a 

uma outra falha nós temos a falha do Juiz que julga o preso estou falando do doente 

mental, julga o preso, condena o preso e não expedi a guia pra execução, tem que 

expedi a guia pra execução, então a uma falha no sistema prisional nos temos hoje 

um percentual, só pra esclarecer melhor o juiz julga, condena e expedi o mandato de 

prisão ou seja doutora não significa que eles estão preso ilegalmente eles não estão 

com o mandato de prisão expedido a pessoa é presa então a prisão ainda é legal 
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mais o Juiz não expedi a guia pra execução essa guia pra execução, não quem 

expedi a guia é o Juiz processante, ele expedi a guia encaminha para o juiz da 

execução competente pra execução, a carta de guia é a carta pra guia de execução, 

a guia pra execução se refere ao juiz que condena, ele condena ele expedi a guia 

que é o titulo executivo, não é pra ele mandar só uma copia da sentença é a guia 

não é a carta de sentença é a guia pra execução é o titulo e ele é encaminhado para 

o juiz de execuções e para presídio, local aonde ele esta recolhido ele deve 

encaminhar, estamos falando do condenado, isso é uma outra, exatamente, então 

essa é a primeira questão a guia pra execução muitos juízes julgam acham que 

encerrou a jurisdição com a sentença, mais ele tem que expedi a guia pra execução 

e muitos não fazem mesma coisa ocorre com doente mental, o juiz julga absorve  

são imprópria, aplica medida de segurança e não expedi a guia pra execução da 

medida de segurança é isso que o Rui está comentando aqui, falta a guia na hora 

que o juiz expedi a guia a competência pra execução deixa não sai do juiz 

processante da segunda vara de execuções penais e o que ocorre é mais a segunda 

vara ela não tem  competência de fiscalização dos outros juízes é como se fosse 

uma estância superior quem tem que fazer isso é coregedoria, isso exatamente a 

vara de execuções ela não esta em uma estância superior dado o juiz do processo 

dizer você tem que me mandar guia se ele não esta expedindo a guia poderia o 

ministério publico provocar pra que lhe enviem, poderia a defensoria publica 

provocar para que lhe enviem o grupo de monitoramento a corregedoria o CNJ a 

instancias é que podem questionar, o juiz de execução não ele só tem que esperar 

que a  competência dele inicia quando a guia chega pra ele a guia não chega não 

pode fazer nada, esse é o problema da medida de segurança é o outro é que juiz 

decreta a internação cautelar é outro problema, termina a internação ela via pro Nina 

e o juiz as vezes não toma providencias de mandar logo tudo que é necessário para 

o laudo seja feito ele não manda, manda só a pessoa e quer que os psiquiatras lá 

adivinhem o que ele quer saber te que mandar, é porque vai pra todos os juízes com 

competência criminal, isso mais foi pra isso o convite foi pra senhora também por 

este motivo porque foi numa deliberação de reunião embora não seja membro do 

grupo mais deliberou se em uma reunião anterior  que para as reuniões seguintes 
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iria um convite pra todos os juízes com competência criminal porque nos não temos 

como toda mês, porque tem reunião todo mês verificar quem tem preso nesse 

situação e quem não tem todos são convidados e cada um avalia a sua situação e 

acha que é conveniente vir ou não mais estamos mandados as vamos dizer assim 

as, o convite pra todos com a pauta cada um olha pauta e decide se quer vim ou não 

doutora Leopoldina, gostaria de fazer mais uma sugestão para grupo de 

monitoramento  expediente a coregedoria para que a coregedoria não a diz isso 

para todos os juízes porque a fica um laudo comum né de estabelecer um contato 

sempre ta bom, eu queria aproveitar e pedir licença presidente pra me retirar, a 

senhora pode sair a hora que quiser só queria dizer que o ultimo ponto já estamos 

encerrando é eu já vou devolver a palavra pro Rui enfim pra gente objetivar a 

discussão sobre o assunto e pra todos entenderem nosso principais gargalos, 

primeiro não sei se já foi enviado Ariston pergunto oficio pra todos os juízes 

comunicando ate solicitei ao Claudionor que mandasse o nome, endereço pra onde 

os juízes devem encaminhar os pedidos de pericia para fins de incidentes de 

sanidade mental, enfim é eu peço novamente ao Claudionor que encaminhe para o 

Ariston, depois ele vai te passar diretamente o e-mail que é uma das coisa que 

precisamos fazer muitos juízes ainda não sabem pra quem dirigir a pericia se já 

existe esse núcleo de pericia psiquiatra se ele já esta funcionando, qual endereço, 

quem é o chefe, quem dirigi os ofícios, enfim é então que o doutor Claudionor que 

coordena né esse grupo encaminha os dados para o Ariston e o Ariston através do 

desembargador Froiz comunica todos os juízes o primeiro gargalho é esse saber a 

quem dirigir a pericia, segundo o tempo de tramitação dessas pericias estão todas 

agendadas o prazo mais longo Claudionor esta pra quanto tempo, até o final de abril 

todas as pericias que foram encaminhadas já estão agendadas então não existe 

mais gargalo de prazo pra realização das pericias o que esta precisando que os 

juízes encaminhem pra ele para que desembarace a realização das pericias, terceiro 

e com esse esclarecimento pra ficar registrado na ata que os juízes encaminhem 

mais que o grupo de monitoramento já oriente embora seja assim absurdo que 

precisem orientar mais muito juízes ainda encaminham e o Rui que recebia 

testemunha só dizendo é pra fazer pericia sem encaminhar copia das principais 
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obras processo  sem encaminhar hesitação sem encaminhar exatamente o que juiz 

quer saber em relação aquela pessoa então que seja oficial da juíza dizendo a quem 

dirigir a pericia a orienta do que é necessário pra que a pericia seja realizado com 

tempo, copia do processo se não copia integral do processo ao menos das peças 

essenciais para que seja possível interrogatório depoimento das testemunhas tudo 

que servia para que o perito possa trabalhar e alem disso já passo a palavra a você 

encaminhador desse pedido é o outro gargalo né o terceiro é julgado e absolvido 

que o juiz Espessa a guia para execução pra medida de segurança a segunda vara 

de execuções de São Luís receba aquela guia e possa fazer o acompanhamento do 

cumprimento, tem lá no hospital Nina Rodriguez uma equipe toda pra isso, enfim é 

que seja expedida a guia, quarto gargalo é o fluxo de saída porque ate aqui tratamos 

só de três que é a porta de entrada a pericia, o encaminhamento da pericia, 

realização da pericia e o julgamento julgou e é caso de internação absolvição e 

própria internação o fluxo de saída também esta embaraçado porque precisa 

também que estando com a vara adequada que á a vara de execuções é a segunda 

vara de execuções de São Luís com competência no assunto que tenham o espaço 

adequados para o tratamento ambulatorial para o pós internação e isso é preciso 

que tenha não só na capital mais também no interior tem um papel fundamental o 

ministério publico acho que já foi tratado disso na ultima reunião que é o de esta 

movimentar os municípios porque a maioria das pessoas que estão em condições 

de progredirem da internação do tratamento ambulatorial que estão no Nina 

Rodriguez hoje eles precisam ir pro interior inclusive alguns que estão em residência 

terapêutica aqui na capital, então é preciso que o ministério publico chame pra 

ajustamento de conduta os prefeitos do interior pra que eles se organizem pra 

receber as pessoas que não mais precisem de internação pra que agente não deixe 

essas pessoas internadas, falta de espaço pra desinternar então, exatamente o 

problema é conheço os prefeitos agente chama pra cá eles não vem já tentamos 

isso, mais eu to pensando já doutora Eliana em uma solução pra todos não adianta 

agente fica chama um prefeito chama outro chama ministério publico é porque a 

senhora não tava nas reuniões anteriores não tem conhecimento de que já tentamos 

isso, já foi tentado isso através da secretaria de saúde por exemplo do estado, para 
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não secretaria de saúde do estado já tentou e isso com ele mesmo estávamos 

resolvendo eu to falando é que tem coisas que são responsabilidade dos prefeitos 

do interior e isso a internação tudo bem a secretario de saúde do estado estamos 

falando é que tem gente que é do interior e não é responsabilidade do estado é do 

município, esse assunto em quase todas as reuniões nossa nos tratamos aqui, nos 

já temos aqui o compromisso do doutor tratado em reuniões passadas o que estou 

tentando objetiva aqui sem querer mudar de assunto porque, não é porque esse 

assunto já foi tratado e isso, isso perfeito mais esse assunto já foi tratado já um 

compromisso do secretario de descentralizar construir unidades no interior 

priorizando isso é porque eu quero como já encerrou nosso horário nos vamos ter 

que encerrar a reunião queria fechar só sintetizar o foco dos doentes mentais porque 

esse assunto já tratamos, o fato de problemas de transtornos mentais né de matéria 

de execução penal  e ai foi bolado criado um núcleo que haveria aqui inclusive não 

tem nenhum compromisso por isso eu acho na minha opinião que eu dou é que 

encaminhe para todos os juízes tem que esta caracterizando tudo direitinho pra eles 

tomarem consciência que existe um núcleo precariamente ou não mais existe um 

núcleo, agora isso vai eliminar uma serie de duvidas só basta encaminhar para 

todos os juízes aquele termo de compromisso, o fato concerto é o seguinte veja bem 

o núcleo foi criado mais sem nenhum planejamento técnico operacional para sua 

funcionalidade foi transferido um hctp entre aspas publico sem nenhum estudo de 

estrutura ou seja transferir os encarceramento que era escancarado os presídios 

penitenciaria para um encarceramento, sim claro que não, não tenho menor duvida e 

esta sufocando aqui que não consegue dar a resposta pra demanda controlar a 

rotina e manter esses homens encarcerados em uma situação de extremamente dos 

direitos humanos, não tem nada lá no presídio miseravelmente, hoje esta muito pior 

em razão disso agente sabe que a legislação ela não revogou expressamente as leis 

de pelagem da CDP ela não revogou mais que principalmente da pra perceber que 

sim naquilo que ela revogou, ocorre o seguinte que em razão dos problemas 

acontecidos no hospital psiquiátrico Nina Rodriguez é bolou se uma situação de 

montar um espaço próprio para em matéria de gestão compartilhada a segurança de 

saúde assumir seu papel e a SEJAP seu papel em termo de custodia que lhe for 
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pendente e implantarmos no hospital psiquiátrica, assistência social com o apoio 

incondicional da SEJAP lá na área de Paço do Lumiar, enfim ta naquela fase de 

lotação a ideia é muito interessante 5 casas abrigo grande enorme, 1 pra fazer as 

contenções naquela hipótese de medida de segurança inimputável e as demais 

aqueles casos pra dependentes químicos daquelas internações o fato é nós 

precisamos assumir nosso papel enquanto poder executivo eu diria assim para 

aqueles que são da penitenciaria que estão iniciando medidas de segurança, junto 

com a saúde e na verdade não podemos subestimar o ser humano que esta naquela 

fase de classificação inimputável, não podemos subestimar que ele bebeu da fonte 

da subpatologia e nada impedi externamente no contexto dele praticar barbaridades 

e qual minha preocupação com meus filhos, minha família e esta cidade, agora isso 

não significa que devem ficar encarcerados perdendo sua dignidade, não, em 

hipótese alguma, nos não temos hospital psiquiátrico, nem no interior do estado não 

temos, eu acho que esse termo de compromisso todos os juízes vão ficar sabendo 

junto com o ministério publico ai vai facilitar o fluxo, eu bolei um oficio provocando 

judiciários referimento em sede se execução penal provocando o incidente de 

saneamento mental, laudo psicológico, enfim um histórico para provocar já em 

consonância do termo de compromisso porque os senhores(a) sabem o incidente de 

saneamento mental se da na fase de inquisição, processual e na fase de execução 

qualquer uma dessas três fases, então o que acontece a autoridade penitenciaria 

tem que ter capacidade pós teratoria de provocar e ele provocando isso 

automaticamente o ministério publico vai sondar a indefinitiva regularização formal 

para o processual desse interno, agora qual é minha preocupação é a administração 

de fato desse estado essa situação que não é fácil porque desencarcerouce isso 

não tenha menor duvida que presídio não é manicômio e o manicômio era pra se ter 

na verdade na política nacional de desinternação, agora como nos não temos, tem 

que transferir os presos para manicômio publico e já inclui duas crises, uma foi em 

novembro do ano passado e agora recentemente, porque o interno falou assim olha 

vou tomar o sangue do seu filho que esta no seu útero é uma loucura ela não é 

acostumada pra líder com um ambiente dessa natureza então razão pela qual é, o 

que nos planejamos fomos atrás do espaço para não só garantir a parte de 
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segregação mias segregação com dignidade com banho de sol, visita todo aquele 

contexto para tirar e desafogar indefinitivo o Nina Rodriguez e a secretaria de saúde 

assumir a gestão dela no que diz respeito ao tratamento e nos fazemos a parte da 

custodia naqueles que estão em fase de declaração de imputabilidade e segurança 

declarado pelo judiciário, isso resolve o problema da internação e estamos achamos 

que esse é o caminho, em questão de saúde pra resolver, mais eu insisto e volto a 

questão do ministério publico, nos precisamos abrir a porta de saída pra abrir a porá 

de saída cada município ai não tem jeito porque se agente chamar os prefeitos para 

reunião eles não virão, eles não vem nos já tentamos fazer convite não adianta, se 

convidar vai aparecer 1 prefeito 2 prefeitos enfim, é mais ou menos a situação, é 

isso mais pra impor nos precisaríamos ter algum vamos dizer, o problema é que se 

vier como não estão vindo nos podemos ate fazer pra uma próxima reunião convidar 

e tudo e ate divulgar, mais a minha proposta por isso estou insistindo nisso é que os 

que não vierem então que a procuradoria geral de justiça algum expediente pra 

todos os promotores de justiça do interior, questionando a existência ou não no 

município de espaço pra tratamento ambulatorial, residência terapêutica o 

tratamento ambulatorial enfim pra tratamento que não seja de internação e não 

existindo, 60 município que tem serviços ambulatoriais o que nos temos que fazer é 

que essas pessoas no caso estão com transtornos mentais cumprindo medidas de 

segurança seja ele no sistema prisional o que nos estamos preocupados no final 

retorno, preso normal é aquele preso que entra em crise e o transtorno mental 

aquele é tem transtorno mental e se torna preso ele já vai ser absorvido nos não 

estamos respeitando a portaria 1777 intersetorial do ministério da saúde não existe 

isso, a minha preocupação que agente possa deixar isso bem claro eu queria uma 

sugestão quando o convite é eu não sou representante da secretaria de saúde vim a 

convite é porque eu tenho estava  sendo arrolado e tem haver com o hospital mais 

eu acho que os representantes do Doutor Douglas comentou devem vir com poder 

de decisão e no caso departamento de saúde mental que é o representante deveria 

estar presente não questionei hoje porque tinha outros assuntos, mais eu aproveito 

ate porque tem muito gente ansioso para poder resolver seus outros problemas 

também tem horário que na próxima reunião esse tema seja a primeira pauta 



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
UNIDADE DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO 

 
 

17 
 

entendeu, porque parece aquela situação vai ter um show em quem vai ter as 

bandas anteriores tal,tal,tal e a ultima banda é RPM eu pensei como colocamos por 

ultimo ponto da pauta a ideia era da maior importância pra ele mais o problema é 

que nos acabamos dês focando no final mais ate que tava no ritmo, não, não porque 

esse tema ele não pode ninguém pode pensar apenas que ele vai se terminar em 

um só dia e ele vai continuar durante vários porque ele mexe na estrutura não só do 

sistema penitenciário mais também no sistema de saudade mais também no toldo, 

de qualquer forma eu gostaria já de submeter já avaliação, não o estado já foi 

fornecido pro poder judiciário e o ministério publico já se encontra em mãos, poder 

judiciário conhece quais são as pessoas que estão em condições de alta, quem 

sabe é o juiz da comarca ou não mais o grupo de monitoramento da tem acesso já 

foi informado a segunda bep já tem acesso, o ministério publico tem acesso hoje e o 

hospital pra qualquer instituição que eu sinto falta dos direitos humanos na unidade, 

eu sinto falta também do ministério publico desse foco e peço uma autorização para 

que eu traga uma pessoa (mulher) que esta lá cumprindo sua medida que não é de 

segurança é cautelar desde 8/8 do ano passado e não se define a situação dela, eu 

não posso doutora, só que minha situação lá é o seguinte é a senhora sabe disso na 

rota dos expostos, agente deixava a criança né uma parte girava o outro lado essa 

criança era batizada recebia um nome era bem tratada e de certa forma agente 

acreditava não pelo menos  acreditava dentro da historia de Gilberto Freitas da 

nossa situação né é social, o que esta acontecendo é o poder judiciário, o ministério 

publico quero deixar bem claro isso utilizaram a estrutura do hospital Nina Rodriguez 

para tirar as pessoas da delegacia do sistema penitenciário e colocados lá no Nina 

Rodriguez sendo que lá exista tratamento pra saúde mental, não mais o grupo de 

monitoramento tem representabilidade pra isso, mais assim o grupo tem poder pra 

isso vamos deixar bem claro que lá no Nina Rodriguez por ser um hospital urgência 

e emergência do estado todos 217 municípios não tem suporte pra dar continuidade 

esse tratamento , nos precisamos  resolver, mais essa chancela estava correta 

naquele momento cada paciente que entrou lá e ocupou um leito dos 20 qual sua 

justificativa realmente eles estavam precisando de tratamento, exatamente então e 

ate o preso precisa a minha questão é permanência deles na unidade de tratamento 



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
UNIDADE DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO 

 
 

18 
 

fora daquele sistema é que tem que ser garantido pra deixar bem claro porque 

8/8/2011 ainda existe uma pessoa lá com medida cautelar, que eu não posso colar 

ela em uma enfermaria, é por falta de serviço obstrutivos, o ministério publico já tem 

ciência, eu posso falar agora eu acho deve ser feito nesse contexto, o ministério 

publico e o poder judiciário estiveram nas unidades prisionais e viram situações 

bárbaras e violação da dignidade pessoa humana enquanto encarcerado na 

condição de sanidade mental, então buscando rota de fuga pra alternativa pra 

amenizar o impacto a opção foi recorrer os hospitais públicos psiquiátricos porque 

não tinha opção agora porque culpa do executivo historicamente falando então o 

que acontece, em razão disso é de desmitificar que nada mais eles tiveram não se 

não tentar reparar o dano irreparável é das boas intenções agora tecnicamente foi 

projetado os problemas que poderiam acontecer mais que são corrigíveis, deixa eu 

aproveitar doutora Lorena Gomes com esses 400 inquéritos que voltaram pras 

delegacias é estão voltando em razão da ausência laudo é o laudo policial quem faz 

não é o delegado de policia quem faz é a policia, eu ate mandei agora para o 

superintendente de policia técnica sendo responsabilidade pela inoperância de 

vocês porque é eu concordo porque o seguinte eu já falei doutora Cristina fazer um 

oficio para o pode judiciário pode de fora para enviar pra todos os juízes matéria de 

laudo quem gerencia é a superintendência da policia técnica que não é delegado de 

policia, gente é perfeito então só pra encerrar nossa reunião já que, deixa que só 

falar a questão de quantas pessoas hoje tem na unidade, eu acho que falei da 

situação mais não expliquei, nos temos ate porque a promotora questionou aqui se 

teria algum lá de pedreiras é essa pessoas que estão listadas aqui são pessoas 

algumas estão dentro do sistema carcerário tem um surto lá por abstinência de 

drogas ou então por transtorno mental que não tem nada haver com o crime que ele 

cometeu ou o crime que ele esta cumprindo esse pra gente é o portador do 

transtorno mental né preso normal o anormal é assim que ele tem a chancela do 

poder judiciário é são os restantes que estão aqui que dão um total acredito de 28 

onde nós temos hoje 2 mulheres e os 2 estão com medida cautelar a enfermaria 

masculina que ficou desde novembro depois do incidente que teve da fuga de 3 

pessoas aonde foi ameaçado uma profissional, hoje com a capacidade de 20, hoje 
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nos temos 28 detentos super lotada como ocasiono como o doutor comentou a 

situação do mês passado, foi no mês passado? Foi! Onde houver risco de vida não 

só apenas para os profissionais, risco de vida pros pacientes que se encontravam lá, 

porque vocês tem que concordar que quando agente convive com 1 ou 2 pessoas é 

uma coisa, quando agente convive com 3, 4 com 5 os vínculos acabam se 

estabelecendo e aqueles novos, os que entram dentro do ambiente correm rico se 

não, isso daí qualquer criminologia critica explica isso, só pra esclarecer o numero 

de pessoas que tem lá, não temos capacidade mais de receber mais pacientes essa 

é a situação que nos encontramos, deliberamos então a proposta do Rui, só uma 

palavra, sim, Doutor Douglas eu só queria colocar que eu levarei essas situações 

pra procuradoria geral nos marcaremos uma reunião pra discutir e viabilizar a 

possibilidade de encontra com esses promotores do interior e ver qual é a melhor 

maneira para atuar pra poder de trabalhar a implementação desse serviço de 

ambulatorial nas promotorias do municípios pra facilitar , perfeito então, na próxima 

reunião eu já trago alguma resposta que é daqui 1 mês né a próxima reunião eu já 

tenho algum posicionamento, só pra doutora Ariana todos antes de encerrar tenho 

mais uma coisa a dizer, primeiro a nossa reunião é sempre na primeira segunda-

feira do mês as 15:00 horas neste local então a senhora nem precisa esperar 

convite, toda primeira segunda-feira do mês as 15:00 horas neste auditório é a 

reunião do grupo de monitoramento e perfeito, não mais já foi mandado o oficio pra 

ela porque a senhora não estava nas reuniões anteriores nos pedimos nós 

mandamos oficio pra ela, pedimos uma audiência pra discutir o assunto, ela não 

atendeu, o ministro Aires Brito pediu e tudo não é tão fácil a senhora que vai 

participar das próximas reuniões, a senhora vai ver que a situação é difícil mais eu, 

mais a própria governadora os que participaram das reuniões anteriores sabem que 

é difícil de reunir com ela, de qualquer forma eu quero é antes de agradecer a 

presença de todos me despedir, na verdade eu passei todos esses anos aqui no 

grupo de monitoramento mais é o tribunal já adiou 2 vezes eu fui teve uma 

deliberação de 1 ano atrás porque eu sai pra um doutorado e o tribunal já pediu 

duas vezes pra adiar essa minha saída, já foi adiado de agosto pra janeiro, de 

agosto do ano atrasado pra janeiro do ano seguinte depois foi adiado agora pra abril 
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de qualquer forma agora não foi adiado embora tenha, tribunal começou a liberar de 

uns tempos pra cá, o tribunal tem liberado quem tem pedido né a maioria eles estão 

liberando enfim, essa é minha ultima reunião quero agradecer a todos pela esse 

período pra mim foi de muito aprendizado com vocês aqui nas reuniões eu mais 

aprendi do que qualquer coisa aqui, os debates, as discussões não estou saindo só 

por conta disso na verdade eu vou ser titularizado nos próximos dias ai quando o 

tribunal fizer umas remoções que estão faltando e não serei titularizado nem em 

vara criminal e nem em vara de execução porque não estão abertas ou então eu vou 

acabar indo pra um juizado ou pra uma vara civil enfim, eu vou sair da área por força 

da mesmo que eu não vá pro doutorado do mesmo jeito eu saiu da área e embora 

queira estar presente aqui, estranho o ele saiu ao esta vindo mais é porque eu vou 

ser titularizado em uma outra área provavelmente um juizado pelo que esta se 

desenhando vou ser juiz do juizado do civil do coroadinho e não quem preside o 

grupo é sempre um dos desembargador Froiz e eu estava como substituto auxiliar 

aqui e mesmo assim devo estar saindo não vou ter mais competência  pra ir lá no 

Nina pra tratar de assuntos lá tudo isso eu estou saindo dessa função e quero 

esclarecer mais como cidadão eu posso perfeitamente continuar tratando dos 

assuntos mais eu quero esclarecer isso porque as pessoas podem estranhar que eu 

não esteja na próxima reunião e nas reuniões seguintes podem estranhar que eu 

não esteja, não é que eu cansei do assunto ou desestimulei ou não quero mais eu 

achei que não tem solução, não é isso, é porque a minha atribuição vai mudar de 

qualquer forma meu agradecimento a todos, a próxima reunião fica de logo 

convocada primeira segunda-feira do mês e acolhendo a proposta do Rui o primeiro 

ponto da pauta será  o problema dos doentes mentais ao invés do ultimo via ser o 

primeiro pra que ele receba prioridade necessária gente obrigado, então perfeito pra 

próxima reunião o primeiro ponto da pauta vai ser o problema dos doentes mentais 

no sistema prisional e o cumprimento das medidas de segurança com todo isso 

todos serão convidados da secretaria de saúde inclusive foram convidados e tudo 

gente obrigado a todos uma boa tarde (aplausos), só um segundo pessoal só pra 

poder quebrar o protocolo eu acho engraçado porque tipo assim depois que me 

colocam no rabo de foguete é verdade eu também tava chamando pra fazer 
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mestrado, doutorado também ai não vai em um acordo não, não vai deixa pra fazer 

depois o mestrado e ai vou ficar só Douglas, não eu sei mais é ai que tá e ai, ta 

vendo como são as coisas, é bom agente mandar convite formal pro Presidente pra 

ele sabe que foi mandado oficio pronto então ta sabendo né, entoa é o que estão 

aqui presentes merecem todas as nossas homenagens, alguém ta com a pauta ai na 

mão pra me repassar, pronto, os pontos da pauta eu acho que vocês todods 

receberam no e-mail, fluxo de processo entre varas virtuais nas mudanças de 

competência, redução de percentual de presos provisórios, informe sobre a 

implantação da educação no sistema e fluxo na tramitação das medidas de 

segurança, esses são os pontos que foram levantados pra pauta de hoje nos vamos 

tentar ser bem objetivos porque todo mundo é bem ocupado para não perdermos 

muito tempo, alguns desses pontos são bem rápidos pra gente tratar e sempre 

tentando ser objetivos pra que as reuniões não se tornem cansativas pra quando 

agente vim pra cá já vim preocupado porque a reunião vai demorar, primeiro ponto 

agente vai matar bem rápido é um assunto próprio do judiciário, ministério publico, 

defensoria publica é o fluxo dos processos nas varas virtuais muda a competência 

tem alguém da primeira vara de execuções criminais? Pronto! O que esta 

acontecendo um preso esta no regime fechado ou no regime semiaberto e progredi 

de regime pro aberto, por exemplo, e como no aberto estamos a competência a lei 

estabelece a competência pra execução penal é a do local do comprimento da pena 

então porque veio as vezes o preso é do interior porque a competência pra 

execução veio pra São Luís porque lamentavelmente Doutor nosso sistema ainda 

esta centralizado o preso do interior vem cumprir pena na capital desloca 

competência pra primeira vara de execuções de São Luís a vara de São Luís da 

progressão pro regime aberto por exemplo que a competência é da segunda vep, o 

regime aberto e o preso não tem ninguém em São Luís ele não tem ninguém aqui, 

não tem família, não tem ninguém, ele na em casa aqui ele não tem nada aqui o 

único motivo dele esta com a competência aqui é porque ele estava preso a 

residência dele era o presídio o local de comprimento dele era o presídio portanto a 

competência era aqui progrediu pro aberto prisão domiciliar e a casa dele é por 

exemplo eu tenho um caso aqui em mãos do, o domicilio dele é em Balsas e ele não 
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tem ninguém aqui isso é um convite a reincidência porque ele progredi dizem para 

ele que é pra ele ir pro regime aberto prisão domiciliar mais ele não tem pra onde ir 

mais ele não pode sair de São Luís um proibição ele não pode sair da comarca ou 

seja ele não pode ira pra casa, a prisão é domiciliar ele não tem casa aqui e ele esta 

proibido de sair de São Luís o juiz da primeira vara como a competência pro regime 

aberto é a segunda vep ele da a decisão de progressão intima o promotor de justiça 

porque ele tem que intimar o promotor de justiça da primeira vep, o defensor da 

primeira vep tem que aguardar o transito em julgado pra poder o processo ir para a 

segunda vep nesse intere a pessoa fica abandonado na capital sem ter pra onde ir 

vocês na Sejap não encontrar lugar pra ele ficar, ele fica jogado ele fica na rua e ele 

na rua vai fazer o que, ele vai cometer algum crime ele não tem saída ele vai comer 

como ele vai se alimentar como, ele via dormir onde isso é um convite a reincidência 

é o Estado criando todas as condições pra que a pessoa reincida o que o juiz da 

primeira vep não esta aqui mais eu peço que seja transmitido a ele nossa 

preocupação de que seja conversado com os analistas, os servidores que fazer a 

minuta a analise previa do processo a equipe da vara pra observar quando 

declinada competência se o regime aberto vai pra prisão domiciliar observar o 

domicilio dele se ele é de São Luís realmente ou se ele é do interior se for do interior 

declinada diretamente pra vara do local que ele se encontra porque o que ta 

acontecendo decide que é São Luís a competência segunda vep e nos da segunda 

vep que estamos declinando pro interior, só que o que ocorre quando chega pra 

gente ele já passou quase um mês aqui em São Luís de bobeira ou acolhido na casa 

de alguém é enfim, pois não, todo mundo que for falar então, quando ele ta preso 

aqui e vai pro aberto ou ate mesmo pro condicional da segunda vep tem um 

endereço na guia de execução que ta, só que o problema é que as vezes ele ta 

preso aqui 10 , 5 anos e aquele endereço lá já não é mais o endereço assim eu vejo 

que a segunda vep faz pega pelo endereço e remete o processo pelo endereço que 

tá, só que as vezes constituiu família aqui já tem é a família veio toda pra cá tem 

essas situações que acontece e ele já não quer voltar pro interior e na primeira vep 

fica sem saber se realmente ele quer voltar pra cidade de origem ou se ele quer 

continuar aqui em São Luís e agente fica sem saber  que fazer sinceramente agente 
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já vinha percebendo esse problema que a gente não sabia o que fazer e nem lá 

vocês eu já ate conversei com a Jane sobre isso e eu também já tinha conversando 

com o Doutor Fernando Mendonça que ele já tinha colocado essa questão pro 

doutor Jamil só que ai agente não soube o que fazer justamente por causa disso se 

ele quer continuar ou se ele quer voltar então o que eu vim conversando não se eu 

ate o doutor Otavio falou contigo de na hora que a defensoria publica e também os 

advogados forem fazer o pedido colocar isso nos pedido que ele quer deseja voltar 

pra cidade tal e assim agente faz a decisão pra ter a competência pra cidade não 

pra vocês o problema ta com que vai saber se quer ficar na cidade ou quer continuar 

aqui, eu dou uma sugestão de que essa recomendação é positiva de que o defensor 

ou advogado da estivesse indicando mais a minha proposta é na duvida se não tiver 

no pedido remeter pro endereço que consta, porque tem que presumir que ele quer 

ir pra residência dele, se ele vai pra prisão domiciliar, se ele quiser ir para um local 

diferente do domicilio dele ai que o defensor teria que indicar esse novo local pra 

evitar exatamente esse, alem disso tem um novo detalhe quando for pra mudar de a 

competência, mudar de cidade que o juiz já autorize que ele viaje pra lá mesmo que 

ainda esteja aguardando o prazo do transito em julgado de qualquer forma mesmo 

que o ministério publico ou advogado recorra a decisão do juiz esta valendo ate que 

seja reformado então se u juiz decline da competência pra Balsas é o caso desse 

processo se ele declina a competência pra Balsas, ele intima o ministério publico, 

intima o defensor, mesmo que naquele prazo vá ser apresentado o recurso se tiver 

recurso não importa ele já pode ir pro domicilio se o tribunal vier prover esse recurso 

6 meses depois alguma coisa assim ai ele volta mais não que vá ficar aguardando 

no, então doutor Douglas esses dois casos é a pessoa compareceu a primeira vep 

no primeiro caso ele foi membro do conselho da comunidade ai que o membro do 

conselho da comunidade falou ele não tem onde ficar ele vai ficar n meio da rua e ai 

foi que ele conseguiu, não tudo bem ele pode ir embora, esse caso foi hoje me 

ligaram e o direto da pp com a primeira vep falou com a Nibia e a informação que ele 

me passou foi que ela falou que ele não podia viajar tem que aguardar uns 15 dias 

até o transito em julgado o problema não é nem a questão do endereço, a questão é 

o transito em julgado pro ministério publico pra defensoria, na semana passada esse 
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aqui foi e ele foi viajou ai eu orientei olha o caso da semana passada eu resolvi 

comparecendo a vep falando que queria ir pro interior ai a pessoa ligou pra lá e 

disseram não nem adianta trazer aqui que agente não vai autorizar ele viajar, já foi já 

teve uma mudança de posição em relação a isso, pronto então eu queira doutora 

Leopoldina, em primeiro lugar queria pedir desculpas aqui pelo doutor Conceição 

que é o presidente do conselho penitenciário do Maranhão por nos poder fazer 

presente mais pedindo que eu substituísse como substituta dele no conselho e eu 

gostaria de fazer uma sugestão exatamente em referencia esse caso que foi citado 

agora então como caso iguais a esse encarece de varias pessoas envolvidas então 

eu gostaria de sugerir que o grupo de monitoramento é chama-se essas pessoas pra 

uma reunião para poder normalmente normatizar essas ações no que diz respeito 

essa questão que acabamos de falar, porque eu acho assim como envolve vários 

atores é importante que todos sentem a mesa e cada uma faça a sua coloque o que 

é importante e como deve ser feito para se chegar me um termo numerado comum 

para que as questões igual a essa já tenha alguma determinação uma diretriz, 

perfeito, perfeito, boa tarde a todos aproveitar colocar aqui a queixa da colega 

Leopoldina e as colocações do juiz Douglas em torno do conteúdo eu penso que 

onde temos um universo de 1200, 1100 presos do interior do estado conosco na 

capital, a situação desse pessoal com certeza não será resolvido de maneira 

imediata será uma situação de médio longo prazo e ai eu proponho a própria SEJAP 

providenciar provisoriamente implantarmos aqui na capital uma casa abrigo, perfeito, 

e nos temos condições de fazer isso sem problema nenhum já se gastou tanto com 

pouco resultado então pelo amor de Deus vamos fazer com pouco muito com 

criatividade, essa casa abrigo juntamente com o serviço social para fazer a 

administração com objetivo de providenciar a ida desse interno desse egresso para 

seu interior em curto prazo de tempo eu acredito que isso contemplaria um buraco 

que nós temos de divida com excedimento, eu queria aproveitar também o seja para 

apresentar  novo corregedor penitenciário Doutor Ribamar pode se levantar aqui pro 

pessoal o Doutor Ribamar é o novo corregedor do sistema penitenciário o advogado 

militante que tenha experiência na área de sindicância na área de processo 

disciplinar e assumiu hoje a corregedoria do sistema penitenciário é exatamente 
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aquela incremento daquele historia daquela primeira reuniões que tivemos aqui mais 

que estávamos em via de selecionar o perfil para sim é procedermos a mudança, 

outro fator interessante é que aquela questão que foi colocada aqui logo no inicial 

aqui em relação a questão da centralização da execução penal aqui na capital em 

matéria de gestão isso já é fato superado partindo do nosso posto que os projetos 

que apresentamos é regionalização completa da fixação penitenciaria e apenas 

aquele plano de recomendação do grupo de monitoramento realtivo a edificação de 

uma unidade de segurança máxima na região metropolitana, esses projetos Doutor 

Douglas e todos aqui presente já foram encaminhados para o governo do estado 

porque um é relacionado a recurso do FEPEN que são 3 que já estão garantido e os 

demais recursos são realtivo ao VIVA Maranhão que é o recurso do BNDS ta que a 

nossa acessória de planejamento já está com julgamento com setor de obras 

elaborando o projeto definitivo para aderirmos ata de outros estados ou seja haverá 

a indefinitiva da questão da descentralização para não só fazer a imigração dos 

internos do interior como também abrir essas vagas na capital e o presídio de 

segurança máxima é imprescindível em relação as mortandades que ali tem 

acontecido um fato concreto, é um trabalho da SAJU aqui conosco em termo de 

invertemos a lógica de embrutecimento é exatamente a quebra da rotina dos 

presídios na região metropolitana e ai vamos entrar em caráter emergencial porque 

é esse embrutecimento tem gerado mortes e mais mortes dentro dos nosso 

presídios o embrutecimento da pelo cárcere, e logo após isso eu passo a palavra a 

coordenação da região que neste momento seja feito pelo coordenador em exercício 

da unidade de monitoramento Doutor Douglas Martins tá só orientando o que as 

pessoas que o Doutor Douglas chamar juntamente com ele vão sentar lá encima 

certo temos toda uma aparelhagem montada para gravação da nossa reunião pra 

nosso arquivo certo confecção de ata no envio dessas atas aos nossos parceiros, 

ata de reunião do grupo de monotiramente do sistema carcerário as 15:17 minutos 

dia 4 de março de 2013 no auditório do centro administrativo de tribunal de justiça, 

senhor Paulo Guilherme Siqueira Rodriguez secretario de administração da divisão 

começar de novo UMFTJMA inicia a reunião agradecendo a presença de todos e 

passa a fazer a leitura da reunião da data da reunião anterior após isso passa a 
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palavra ao meritíssimo Doutor Douglas Martins coordenador executivo de exercício 

da unidade de monitoramento fiscalização do sistema carcerário do tribunal de 

justiça, Doutor Douglas compõe a mesa e registra a presença de representante da 

saúde CAPS da secretaria de estado da educação da PAC de São Luís de 

servidores da primeira vara de execuções penais e juízes e promotores de justiça 

em seguida o doutor Douglas afirma que a secretaria de estado da justiça da 

administração penitenciaria é fundamental pro grupo de monitoramento e parabeniza 

o doutor Sebastião Choa secretario de estado da justiça e administração 

penitenciaria pela nomeação enfatizando que mais um encargo que um cargo ai já 

visto que a execução penal é uma área difícil e complexa da própria sociedade do 

próprio governo das instituições como por exemplo o ministério publico e poder 

judiciário, alem disso o grupo de monitoramento tanto de reconstitui como um 

espaço de dialogo como também solicita espaços de dialogo sobre o sistema 

prisional mesmo porque ainda temos 1400 gentes presos em delegacias o doutor 

Douglas passa a apresentar propostas enviadas ao governo do estado do Maranhão 

quais sejam: primeira a assinatura do termo de acordo da secretaria do estado da 

saúde e pra retirada de todos os portadores de transtorno mental das delegacias de 

policia; segunda, implantação junto com a secretaria de estado da educação do 

plano estadual de educação nas prisões neste sentido falta a SEJAP abrir espaços 

adequados para SEDUC agir por parte dos presos a educação é vista como 

benesse do sistema; terceira, leitura do documento encaminhada do grupo de 

monitoramento pra governadora do estado devidamente protocolado palácio dos 

leões doutor Douglas afirma que a SEJAP quer construir unidade na capital mais 

segundo o diagnostico do grupo de monitoramento basta uma unidade de segurança 

máxima em São Luís e de uma unidade de segurança máxima no interior os de 

media segurança já existem bem como a construção de 30 pequenas unidades 

prisionais no interior para regionalizar o trabalho; quarta, formação de 10 equipes 

multifuncionais a principio para acompanhamento do livramento condicional e prisão 

domiciliar, foi levantado a credibilidade medidas cautelares na falta de fiscalização 

principalmente de psicólogos e assistentes sociais o diretor do CAPS Marcelo Costa 

afirma que também recebe medidas cautelares o doutor Douglas afirma o baixo 
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percentual de presos com trabalho externo devido a liberação de trabalho externo do 

diretor do presídio o juiz a necessidade de concurso publico para melhoria do 

sistema prisional a criação do centro de triagem tem como responsabilidades 

principais, a elaboração de laudos criminológicos e de perfis pra locação de presos a 

unidades prisionais, passa a esclarecer o doutor Choa o que é o grupo de 

monitoramento, o senhor Jamarivandam afirma que ainda recebe denuncias graves 

de violências nas prisões praticadas principalmente por funcionários terceirizados 

que os presos não recebem assistência de saúde suficiente e que a participação de 

presos no grupo de monitoramento é importante, meritíssimo doutor Mendonça 

dirige palavras diretamente ao secretario da SEJAP citando a empresa dti afirmando 

que é preciso é perigoso o que acontece repense palavras textuais o outro juiz 

afirma que por questão técnica mais participativas do sistema penal alude a criação 

da escola penitenciaria e fala da institucionalização da PAT levanta dados de que a 

2800 presos na capital sendo que 1000 são do interior doutor Fernando afirma ainda 

da necessidade de se ter uma coregedoria atuante no sistema prisional pois 

“precisamos agir, pois o crime organizado esta tomando conta dos presídios, hoje eu 

tenho medo de entrar em uma unidade prisional” palavras textuais, o defensor 

publico Paulo Rodriguez Costa faz a referencia de que em 2011 iniciou um trabalho 

de assistência jurídica no interior no qual foi importantíssimo a participação da VTI, 

meritíssimo doutor  Nelson Rego afirma a importância da religiosidade na 

resocialização do preso e propôs que a SEJAP crie duas capelarias o promotor de 

justiça doutor Pedulino observa a importância da profissionalização dos agentes 

penitenciários da SEJAP e afirma que os presos aberto não estão cumprindo pena a 

meritíssima doutora Joseane Braga da comarca de Coroatá afirma que a parte de 

Coroatá esta com a estrutura precária mais funcionando e que ainda dispõe de 11 

vagas o doutor Sebastião Alburqueque o Choa Neto toma a palavra e afirma 

categoricamente que a causa é de todos que a partir de sexta-feira 1 de março pra 

cá esta tomando pé da situação com o pensamento de criar o núcleo de assistência 

religiosa, dar apoio as APACs, construir presídios descentralizar as custodia na 

capital que é um barril de pólvora palavras textuais, devido ao adiantado da hora 

reunião foi encerrada com uma oração realizada pelo presidente da APAC de São 
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Luís, Bispo Dom Xavier Gilio e também pelo Pastor Erasmo Antonio Alves de Souza 

nada mais ocorrendo eu Paulo Siqueira Rodrigues secretario administrativo da 

unidade de monitoramento fiscalização do sistema carcerário lavrei esta área que 

vai ser assinada pelos presentes, São Luís 4 de março de 2013, muito obrigado, eu 

passo a palavra agora pro doutor Douglas Martins coordenador de exercício do 

sistema carcerário para que componha a mesa e explane a pauta de discussões de 

hoje muito obrigado, bom gente boa tarde, mais uma vez quero demonstrar minha 

alegria de ver tantas pessoas, tantas instituições aqui presentes pra reunia de grupo 

de monitoramento isso é uma prova de que as pessoas as instituições que estão 

representadas aqui, estão valorizando o que esta se pensando em fazer o que esta 

se fazendo o que esta se discutindo no grupo de monitoramento eu queria compor a 

mesa então com as instituições que fazem parte do grupo de monitoramento 

formalmente e óbvio as outras ficam na reunião conosco nessa maneira que informal 

como já de costume então acompanho o grupo de monitoramento no tribunal eu já 

estou aqui representando o desembargador Froiz que teve que já estava a caminho 

daqui teve que se deslocar por um motivo de força maior , ministério publico, tu é de 

outro nível uma vez o juiz me falou isso que ele tava me dando muito prestigio 

quando era do interior pra ele falar comigo nunca esqueci essa historia, agora não 

dou muita atenção pra ele não nem falo com ele também não, é ministério publico né 

SEJAP nosso secretario que já é a segunda reunião consecutiva sem se ausentar 

defensoria publica também compõe o grupo de monitoramento, conselho de direitos 

humanos tem alguém do conselho de direitos humanos? OAB? A o padre Januario 

ele ta na Bélgica ta longe, não tem ninguém do conselho dos direitos humanos, 

ninguém do conselho, não, e OAB? Não tem ninguém da OAB também não tem 

mais alguma instituição que eu estou esquecendo não, defensoria já chamei ta aqui 

já, secretaria da mulher acho que não faz parte da, formalmente né é porque te mas 

outras instituição todas que compõe como eu digo ate que essas que vem e que não 

são membros formais nos temos que agradecer mais ainda porque estão vindo na 

condição de colaboradores embora não tenha aquela participação formal mais tem 

dado uma grande contribuição a secretaria da mulher, nos temos o conselho 

penitenciário que representada pela doutora Leopoldina nos temos as APACs aqui 
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presentes que também são importantíssimas pro grupo de monitoramento a pastoral 

carcerária aqui presente é muito importante pro grupo de monitoramento a secretaria 

da cencas também que tem uma contribuição importante também aqui com o grupo 

de monitoramento é e juízes, promotores de justiça que sempre vem pras reuniões, 

diretor do Nina Rodriguez, secretaria de saúde do estado são pessoas que tem o 

diretor do CAPS do estado, são pessoas que sempre tem participado das reuniões e 

nós fazemos questão de secretaria de educação, educação do município também 

perfeito, conselho da comunidade, o conselho da comunidade também aqui presente 

nos fomos uma das deliberações de uma das nossa reuniões sempre convidar a 

comunidade é importante essa participação então na verdade as reuniões do grupo 

de monitoramento tem sido verdadeiras audiências publicas e que com altíssimos 

índices de representatividade eu ate acho que no futuro temos que repensar a 

própria composição do grupo de monitoramento pra incorporar, tribunal de justiça 

senhora apresento um cronograma nos precisamos fazer mutirão ai no maranhão ou 

o conselho nacional do ministério publico chegar pro ministério publico aqui porque o 

mutirão carcerário é uma parceria é uma ação conjunta do conselho nacional de 

justiça do conselho nacional de ministério publico o conselho nacional de ministério 

publico chegar com essa mesma proposta pro ministério publico do maranhão enfim 

nos precisamos encontrar um caminho que não seja mutirão carcerário porque o 

mutirão quando nos definimos por fazê –lo um reconhecimento de que somos 

incapazes de fazer em condições normais isso já é um fracasso das instituições uma 

demonstração de que as instituições em condições normais não conseguem 

funcionar, então é esse ponto estou colocando na pauta mais pra que fique uma 

lembrança e pra que nos de todas as instituições aqui mais principalmente é claro 

que vamos continuar cobrando da SEJAP a descentralização e a SEJAP já esta 

dizendo que vai fazer isso já esta com seu cronograma pra realizar isto não tem 

como estalar o dedo e os presos do interior aparecerem então enquanto essa 

descentralização não ocorre para que os processos tramitem mais rapidamente é 

preciso que o judiciário  ministério publico, defensoria, nos juntos encontremos uma 

solução pra reduzir o nosso percentual de presos provisórios e nos colocamos isso 

recente em uma reunião de juízes inclusive foi apresentado a ideia na reunia ode 
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que fosse feito outra com o ministério publico junto juízes, promotores de justiça pra 

pensarmos juntos como vai ser sem precisar realizar mutirão carcerário e bom enfim, 

deve ser realizado os contatos com a procuradora geral, presidente do tribunal pra 

encontrarmos uma forma de tratarmos desse assunto em uma reunião conjunta de 

qualquer forma os que estão aqui presente que saiam daqui pensando como vamos 

fazer pra levar pra níveis razoáveis, alguns juízes de é entendem quando falamos 

isso reduzir o percentual de presos provisórios de colocar os presos pra responder 

processo em liberdade e não é isso que nos dizemos, quando nos falamos reduzir o 

percentual de presos provisórios é julgando, temos que julgar, alguns a vocês 

querem é soltem os presos então vamos soltar os presos, não é isso, é se quer 

manter preso mantenha julgado preso mais julgado se ele ficar preso então julgue e 

condene, mais julgue pra não ficar preso sem uma definição, da justiça, ministério 

publico da defensoria dos advogados seja lá quem for, então essa reflexão não é pra 

deixar todo mundo responder processo em liberdade mais enfim, esse assunto esta 

relacionado e é complexo ela ta relacionado com a descentralização do sistema esta 

relacionado com prestígios das medidas que não sejam de prisão, hoje os juízes 

acham que só tem uma maneira de punir e só tem uma maneira de controlar preso 

essa é a visão porque? Porque as medidas que não são de restrição da liberdade 

são consideradas impunidade porque não tem controle então na medida que nos 

fortalecemos, prestigiamos, controlamos o que é punição alternativa a prisão ou 

controlamos o que é medida cautelar não seja de prisão é claro que o próprio 

judiciário vai aplicar essas medidas enfim sobre esse assunto era só isso que eu 

queria colocar, é inclusive fizemos um errata na portaria, nos tínhamos lançado a 

criação do núcleo de monitoramento dos regressos em geral com duas equipes 

volantes para atender essa demanda do ministério publico judiciário e monitorar 

mesmo os regressos seja eles que estão em condicional em região de prisão 

domiciliar, medida de segurança também todos enfim é e ai uma mudança que 

tivemos como o doutor Douglas e com Fernando Mendonça aumentamos pra 5 

equipes ai estamos naquela fase de arregimentares as equipes para funcionar como 

braço definitivo do poder judiciário e do ministério publico e da defensoria publica da 

sociedade da própria SEJAP e do poder publico do estado com relação a questão do 
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monitoramento dos egressos em geral para é aumentar, diminuir esse índice de 

sensação de que apenas a prisão controla e na verdade as medidas alternativas a 

prisão hoje estão sendo mal vistas porque da a ideia de impunidade da ideia de 

impunidade de também falta de controle do estado dessas medidas então em razão 

disso e ai doutor Douglas acho que é interessante o tribunal também trabalhar no 

aspecto de inverter a lógica que foi difundida é com as ações do mutirões que a 

lógica social é a mesma lógica dos direitos humanos defender direitos de bandido né 

então ta sendo a lógica lá fora de que o tribunais cobririam com os mutirões estão 

soltando os vagabundos e os bandidos e na verdade não é isso que o tribunal esta 

pensando ta pensando o seguinte é mante-lo preso mais julgados ou seja, quem for 

culpado e procurar responde na forma da lei quem for absorvido também em 

liberdade mais essa não é a lógica divulgada no senso comum capta é o seguinte 

olha esse mutirão é pra soltar um monte de bandido um bando de vagabundo é só 

copiar é ai nos blogs nessas rádios e etc e não é isso pelo menos a sensação que 

da é de que da pra perceber desde já é que sim a lógica é perfeita é manter em 

liberdade aquele que for designado e alimentado por ação injusta do estado e ai da 

liberdade pra este ser em razão que ele foi efetivamente julgado e não manter na 

lógica de embrutecimento né de maneira assim eu diria assim de maneira leviante 

no sentido mais carrasco possível de vender a imagem de controle social quando o 

delinquente seja apenas o preso né então essa lógica eu acho interessante que o 

próprio tribunal desmacificar, porque é o que ter medo em consciente coletivo que 

todas recepções já parei por varias rodadas eu digo o não é por ae a historia é outra 

mais sabe que infelizmente uma sociedade como a nossa em matéria de 

esclarecimento é muito fácil de manipular pelo ódio e pelo ódio é a devolução do 

cárcere da situação mais medieval possível porque luzes são poucas em um 

universo de esclarecimento né são poucas por esta razão que esta desmacificação é 

fundamental que o tribunal passe e o eu ate daria uma sugestão também que o 

mutirão poderia ser feito também de forma velada o que quê é isso é pra evitar uma 

serie de parafernália de oba oba de politização de uma ação que é dever do estado 

cumprir ta então o que acontece o mutirão pode fazer do seu silencio sem colocar a 

propria sociedade contra o tribunal porque a eficácia do mutirão é a liberdade com 
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dignidade e a condenação com dignidade me parece que é isso então em razão 

disso eu digo eu anotei aqui que é essa questão de mante-los é reduzir o percentual 

de presos provisórios mais mediante o julgamento significa acelerar ao individuo 

legal não é essa a lógica, por isso mesmo que a nossa proposta é que as 

instituições se organizem pra resolver o problema sem mutirão porque o mutirão são 

30 dias não da pra pensar que em 30 dias o preso que ta sem audiência vai 

acontecer a audiência e ele vai ser julgado a definição vai ser só se ele esta com 

excesso de prazo ou não e ai não vai se discutir se ele é perigoso ou não é 

perigoso, ta preso ilegalmente ele ta com excesso de prazo ou não ta com excesso 

de prazo e nessas condições ele vai ser posto em liberdade ou não então é um 

fracasso das instituições quando elas são obrigadas a fazer o mutirão, o ideal é que 

as instituições se organizem pra poder dizer nós não precisamos de mutirão porque 

estamos julgando nossos presos dentro do prazo e vai sair quem for absorvido e vai 

ficar quem for condenado essa que é a questão e no mutirão é da própria natureza 

dele a divulgação porque ele já começa com uma audiência publica e a imprensa 

nos não temos controle pela imprensa é ate bom que não temos mesmo na hora que 

diz chegou o CNJ no estado pra fazer mutirão não tem quem guarde segredo disso 

na primeira reunião para instalar o mutirão toda imprensa do estado vai estar lá 

inclusive pra entrevistar o juiz auxiliar do CNJ que estiver presente pra discutir, é 

enfim, o ideal é que nos organizemos pra daqui a três, quatro meses demonstrar o 

CNJ e o conselho nacional do ministério publico que olha nos tínhamos 74 

diminuímos pra 62 diminuímos pra 52 e agora já estamos em 48, 47, 45 e estamos 

precisando, daqui a mais 4 meses vai estar em 42 daqui a mais 3 meses vai estar 

em 40 enfim, e vai estar acontecendo isso não porque estamos dando alvará de 

soltura pra todo mundo mais porque foram julgados aqueles que estavam 

aguardando julgamento enfim, essa é a proposta do mutirão de não realização 

vamos dizer assim do mutirão, só colocar uma sugestão, quando se trata de 

instituições que eu vejo como ação que tem resultado é são rankings é agente ver 

no judiciário por exemplo as eleições né que é uma correria pra saber qual é o 

município que vai totalizar primeiro porque tem aquele mérito eu acho que o 

demérito também ser a vara a comarca que tem mais presos provisórios sem ser 
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julgados e com mais tempo de cadeia eu acho que isso pode surtir um efeito se eu 

imagino que o GMF tenha condições com essa secretario que esta sendo composta 

agora eu acho que o próprio sistema do tribunal é alimentado com essas 

informações de empresa eles fazem ranking, saber de onde é esse preso qual é a 

vara que ta aprendendo e não esta julgando eu acho que isso é uma, é pra tocar na 

ferida e pra causar constrangimento e pra saber aonde esta o problema eu tenho 

certeza de que tem juízes existem varas que não pecam por isso não a condição de 

julgar responde em liberdade e se a é julgado em tempo razoável então eu queria 

colocar isso como sugestão não sei se com essa secretaria o GMF tem condição 

mais seria uma proposta de começar a organizar ranking, excelente ideia o GMF já 

fez isso inclusive e foi apresentado a corregedoria de justiça em uma reunião o 

ranking de todas as varas da melhor pra pior em relação ao percentual de presos 

provisórios deu uma discussão forte do judiciário e eu acho que é valido e realmente 

em que ser repetido isso mantido talvez uma divulgação, talvez seja o caso não 

ocorreu uma divulgação publica ficou no âmbito do judiciário no âmbito da 

corregedoria a corregedoria andou oficiando, cobrando para aqueles que estavam 

com os piores percentuais, é eu acho que poderíamos apresentar com a proposta da 

defensoria de que o judiciário Paulo anota na ata, é a proposta de que a defensoria 

divulgue o ranking das como faz da produtividade é fica no site do tribunal a 

produtividade dos juízes então a proposta da defensoria de que o tribunal divulgue o 

ranking do percentual de presos provisórios da melhor pra pior, do melhor percentual 

pro pior percentual de presos provisórios isso pode funcionar como um estimulo né 

nada mais sobre esse tema podemos ir para o penúltimo ponto da pauta, educação, 

salas de aula então nem vou perder tempo passo logo a palavra pra secretaria de 

educação e SEJAP as duas tratam do assunto, então é no que diz respeito a 

SEDUC nos já fizemos a minuta do edital para processo seletivo simplificado para 

contratação de professores, com vistas a uma colocação e como também já 

elaboramos um termo de referencia para a compra dos equipamentos a ser 

combinado para os municípios que terão novas turmas agora para 2013 obediência 

ao plano estadual de educação as prisões no mais eu gostaria de convidar a todos e 

também informar que dia 3 de abril as 16:00 horas no palácio Henrique De La Roque 
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nos traremos a assinatura do movimento da educação básica que concerne ao 

programa Brasil alfabetizado que também alcança o sistema prisional e gostaria que 

a SEJAP colocasse em relação a questão da reforma que eu tenho conhecimento né 

já conversamos em antigas reuniões passo então a palavra a SEJAP, então boa 

tarde a todos eu só gostaria de comunicar a todos do grupo de monitoramento que 

as coordenações retornaram né para a SEJAP é aquele trabalho que aviamos 

iniciado quando entramos na SEJAP é ele retornou tanto é que agora já estamos 

fazendo esse trabalho que era apresentado.                                  
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Reunião do Grupo de Monitoramento 

Data: 03 de junho de 2013 

Local: Defensoria Pública do Estado 

Às 15h29min com a apresentação, pelo servidor do TJMA Paulo Guilherme, do Dr. 

Charles Dias da OAB, membro da Comissão do Senado para alterações da Lei de 

Execuções Penais. O objetivo da sua presença, foi convidar para a participação, no 

dia 14 de junho, da Audiência Pública no Fórum Desembargador Sarney Costa das 

14h30minàs 17h em primeira chamada, com prorrogação máxima de 30 minutos. As 

alterações referem-se ao Art. 105, onde se indica retirar “estando ou vindo a ser 

preso...”(sic) , e ao Art. 112 de “regressão de regime para anterior, e não de per 

salto”(sic). Registrou na ocasião que, na sua avaliação a Lei é muito boa, porém 

falta efetividade na sua aplicação, razão pela qual precisa de alguns ajustes no 

texto. Em seguida o Defensor Público Paulo Rodrigues Costa se manifestou sobre 

algumas fragilidades observadas no processo de encaminhamento de presos, 

sobretudo no que se refere às Guias de Execução. Reforçou a necessidade de o 

estabelecimento penal dispor de toda documentação do apenado, devendo constar 

no Prontuário do preso todas as informações necessárias, inclusive o mandado 

judicial. O Dr. Paulo Rodrigues da Costa afirmou a necessidade de o coordenador 

da UMF a levantar essa discussão, no sentido de que esta seja ampliada para o 

conjunto dos juízes diretamente envolvidos com a questão. Sugeriu que houvesse 

um treinamento para os servidores do TJ que trabalham com as guias, dado que o 

argumento que alguns funcionários utilizam é que não estão capacitados para o 

manuseio correto das Guias. Sugeriu ainda a disponibilização de senha para 

consulta ao sistema VTI, como uma estratégia para facilitar o trabalho dos Juízes, 

Promotores Defensores, haja vista a demora na remessa das guias. Em seguida, o 

Dr. Heider Silva Santos, Defensor Público relata que a pesquisa, quando chega o 

alvará, deve vir anexada à progressão de regime e livramento, destacando que a 

SEJAP realiza uma pesquisa precária, alegando que a “pesquisa deva ser realizada 

antes e não em cima da hora”(sic). Surgiu a sugestão de que a Corregedoria do 

Ministério Público determine que os Promotores de Justiça possam cobrar a 

expedição das Guias de Execução logo após a sentença nas Comarcas onde atuam. 

. As deliberações tomadas foram: 1ª- Que todos os envolvidos no processo de 
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acompanhamento ao preso, tenham acesso de consulta ao sistema de informações 

da VTI. 2ª- Adotar a expedição da Guia de Recolhimento de forma correta e em 

tempo hábil como critério para progressão e remoção (pelo Tribunal de Justiça) 3ª- 

Que a pauta das guias de execução continuasse a ser discutida na próxima reunião 

e nas subsequentes, até que se resolvesse o problema. 4ª- Fosse agendada uma 

reunião interinstitucional em nível de Corregedoria da Defensoria Pública, do 

Ministério Público, do Poder Judiciário, o Presidente do UMF e o representante da 

SEJAP, o Dr. Sebastião Uchoa, para resolverem qual a medida a ser tomada para 

resolver definitivamente o problema da omissão de envio das Guias de Execução. 

Em nada mais ocorrendo eu, Paulo Rodrigues Costa, Defensor Público do Estado do 

Maranhão, lavro esta Ata. 

 

 

 

São Luis-Maranhão, 03 de junho de 2013. 

 

ASSINATURA DOS PRESENTES: 



REUNIÃO (08/07/2013) 

 

1) Problemas apontados pelos Defensores: 
 
- Dificuldade em encontrar o preso, por conta da ausência de guia. 
 
- Dificuldades com ofícios circulares. 
 
- Citou que há um link no Sistema que indica o inteiro teor da decisão, contudo, 
não é assim que funciona, ou seja, não se consegue ler a decisão na íntegra. 
 
- O defensor sugeriu que seja efetivada uma política de treinamento de 
servidores bem como suporte técnico operacional, visto que o sistema VEP não 
funciona. Elencou, inclusive, que os juízes estão justificando o não 
encaminhamento das guias pelo fato de haver problemas no sistema, o que 
impossibilita a expedição. 
 
OBS.: Ariston propôs a realização de uma reunião com juízes criminais e da 
execução penal e o Corregedor, em meados do final de julho ou começo de 
agosto. 
 

2) Medida de segurança: 
 
- Segundo Ruy, o Hospital Nina Rodrigues não é unidade prisional, mas está se 
tornando uma. Acrescenta que trata-se de um hospital de urgência e 
emergência, que acolha até, no máximo, 72 horas, contudo, há diversos tipos 
de pessoas, tais como presos provisórios, em medida de segurança etc. 
 
- Atenta pela impossibilidade de acolher outros pacientes, pois as vagas estão 
ocupadas por pessoas com alta. 
 
** IMPORTANTE: Segundo o Juiz, não se avançou no sentido de construir locais 
para acolhimento de preso de justiça que sofre de transtorno mental. Sendo 
assim, deve-se exigir do governo do Estado (que é competente para tal) a 
construção desses locais. O juiz ressaltou que a SEJAP não tem força para 
solicitar essa exigência, e por esse motivo, recomendou que a UMF expedisse 
um ofício ao governo solicitando tal construção de Hospital apto a receber 
pessoas que devem cumprir medida de segurança.  
 



- Ruy destacou, ainda, que o “gargalo” é na Justiça e não da assistência a saúde, 
visto que, se tem paciente em alta, a competência de tirá-los não é do diretor 
do Hospital. Então o juiz interferiu alegando que tais situações devem ser 
levadas ao conhecimento do magistrado para as devidas providências. 
 
** IMPORTANTE: No que tange as 17 pessoas que tem laudo favorável, 
recomenda-se que a UMF solicite ao corregedor e ao desembargador Froz 
Sobrinho que dêem prazo, de mais ou menos 15 dias, para os juízes resolverem 
tal situação. Ademais, que os magistrados sejam oficiados de que não serão 
mais aceitos ninguém sem a devida documentação (guias etc). 
 

3) Colocações da SEJAP: 
 
- Segundo o Frei Ribamar, CAPS é ilusão. O que tem que ser trabalhada é uma 
proposta para o governo do estado do Maranhão no sentido de preparar o 
retorno da pessoa ao convívio social, pois há indivíduos que não tem a mínima 
condição de voltar à sociedade (exemplificou citando um caso de um 
dependente químico que recebeu alta e ao voltar para casa tentou matar a 
mãe). Após essa afirmação, foi suscitada discussão acerca de onde, então, essa 
pessoa deveria ficar? A resposta foi: em uma residência terapêutica. 
 
- Foi ressaltado que há necessidade de criação de Hospital de Custódia, que 
deve conter toda a assistência essencial (com patronatos etc). 
 

4) Sugestões: 
 
- O Frei Ribamar indica que há um projeto pronto onde a SEJAP em parceria 
com o Ministério da Saúde pretendem alugar um espaço situado em Paço do 
Luminar destinado a ser um local de tratamento de custódia (com os devidos 
profissionais necessários, tais como psicólogos, assistentes, médicos etc). 
 
- Recomenda-se que seja realizado o seguinte trâmite: o Hospital Nina 
Rodrigues faz a triagem (obedecendo-se o limite de 72 horas) e, dependendo 
do laudo, encaminha a pessoa para esse local que será destinado a tratamento 
de custódia.  
 
- Deste modo, que seja encaminhada uma carta para a governadora solicitando 
a execução desse projeto. OBS. 1: O valor estimado para locação do espaço é 
de aproximadamente R$ 28.000,00. OBS. 2: Como há várias instituições 
envolvidas, como TJ, defensoria, promotoria, magistrados etc, tal solicitação 
contará com um maior peso. 



 
 

5) Observações: 
 
- Indicar que esse espaço para tratamento de custódia será provisório, até que 
se construa uma unidade de Custódia definitiva. 
 
- Que seja comunicado aos juizes que, caso as guias não forem enviadas junto 
com o preso, este não será recebido, devendo retornar para a Comarca que o 
transferiu. 
 
- Que o Corregedor emita um Ofício ao Hospital Nina Rodrigues, autorizando o 
diretor a não receber mais presos, visto que ordem do Corregedor deve ser 
cumprida pelo juiz. Tal ofício dá respaldo ao direito para não receber mais 
presos.   
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ATA DA 7ª REUNIÃO DO GRUPO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA 

CARCERÁRIO. 
 

Às 15h do dia 05 de agosto de 2013, no Auditório do TJMA, reuniram-se as 

instituições componentes do Grupo de Monitoramento do Sistema Carcerário. 

Primeiramente, servidor Paulo Cesar, da Unidade de Monitoramento do Sistema 

Carcerário, faz a abertura oficial da Reunião, com a apresentação dos pontos de 

pauta e leitura da ata da 6ª. Reunião do GMSC. A palavra foi passada ao 

coordenador executivo Ariston Apoliano, que fez a composição da mesa definida 

conforme a reunião anterior, tendo como coordenadora da Reunião a Dr.ª Teresa 

Cristina Mendes, Juíza Auxiliar da Corregedoria de Justiça, o Secretário de Estado 

da Justiça e da Administração Penitenciária Sebastião Uchôa, Dr. Pedro Lino 

representando o Ministério Público, Dr. Roberto de Paula, Juiz da 1ª. Vara de 

Execuções Penais, Dr. Bruno Dickson, da Defensoria Pública do Estado do 

Maranhão e a Dr.ª Gardênia Santos representando a Secretaria de Direitos 

Humanos. O coordenador continuou sua palavra agradecendo a presença do 

Coordenador do CAPS Dr. Marcelo, os defensores públicos Luís e Bruno, a 

promotora Elizângela, o padre Elisvaldo C. Silva, a psiquiatra da SEJAP Dr.ª Cláudia 

Duarte, a Dr.ª Maria da Conceição Mendonça, Juíza da 4ª Vara Criminal, Dr. Nonato 

Marçom membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e demais presentes. 

Passada a palavra à Dr.ª Teresa Cristina Mendes, que começou sua fala justificando 

a ausência do Corregedor Geral de Justiça, Desembargador Cleones Cunha; em 

seguida ressaltou alguns pontos da ata anterior, como o Sistema VEP, do qual 

destacou os problemas que este possui, e lembrou alguns pontos que foram 

sanados; outro ponto levantado foi em relação à Defensoria Pública, onde a Juíza 

elogia o canal aberto que tem com a instituição citada. Continuando sua palavra, a 

Dr.ª Teresa coloca a questão do adolescente infrator, alegando que a comunidade 

deva discutir também sobre este tema, já que o Maranhão possui números nada 

agradáveis; outro ponto foi em relação às dificuldades da SEJAP, assumindo um 

mea culpa por parte do Tribunal de Justiça, mas ressaltando que a dificuldade 

decorre da não publicação do Código de Normas. A Magistrada informou que o 
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Código de Normas em sua parte judicial diz expressamente que o juiz deverá, ao 

prolatar uma sentença, determinar a guia provisória e a comunição simultânea à 

SEJAP, acostumando o magistrado a fazer tal procedimento e, em caso de 

descumprimento, o mesmo ser passível de punições. Lembrou que o ideal era que 

houvesse um sistema eficaz, integrando todas as instituições envolvidas. A Dr.ª 

Teresa disponibilizou o seu e-mail institucional: teresa@tjma.jus.br para que as 

instituições, ao encontrarem algum interno sem a guia, formalizarem o pedido junto à 

Corregedoria Geral de Justiça, evitando assim a confecção de um ofício. 

Continuando a palavra, a Juíza coloca a emissão do Alvará Judicial eletrônico por 

meio de mala direta, onde a SEJAP irá receber toda documentação pela manhã e 

terá o dia todo para colocar em prática. A Magistrada encerrou sua palavra com a 

criação de um sistema que por ordem da Resolução nº. 66 do CNJ, designando os 

Tribunais de Justiça a enviarem um relatório trimestral das situações dos presos do 

estado. A palavra voltou ao Coordenador Executivo Ariston Apoliano, que ressaltou 

a importância da presença da Dr.ª Teresa Cristina Santos, já que era uma pauta 

antiga o envolvimento da Corregedoria nas Reuniões. O Sr. Ruy Cruz, diretor do 

Hospital Nina Rodrigues deu a sugestão da residência terapêutica, lembrando a 

questão lida em ata de que um interno tentou matar sua mãe ao ter alta; outra 

questão levantada pelo diretor foi uma correção na ata anterior, onde deveria 

constar que a Defensoria Pública ficou de fazer o acompanhamento processual dos 

internos no hospital; o diretor ressalta também a criação de dois mecanismos para 

fazer a avaliação dos internos que poderiam voltar ao convívio, o PAILI e o PAI-TJ, e 

ainda ressaltou a discussão para a criação do Hospital de Custódia, pois acredita 

que existam muitos internos que precisem de vigilância. Tomando a palavra a Dr.ª 

Maria da Conceição Mendonça, Juíza da 4ª Vara Criminal, levantou a questão de a 

Corregedoria ter determinado que o Hospital Nina Rodrigues não receba as pessoas 

encaminhadas pelos juízes, sendo esclarecida pela Dr.ª Teresa Cristina Mendes que 

a determinação é que não receba aqueles que estão indo para lá sem a guia de 

internação e sem os procedimentos necessários. Continuando sua palavra a Dr.ª 

Maria Mendonça relatou um caso que aconteceu com uma pessoa encaminhada por 

ela que tinha esquizofrenia, e por tê-la mandado como provisório, e a magistrada 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

UNIDADE DE MONITORAMENTO DO SISTEMA CARCERÁRIO 

 
 

3 
 

sempre cobrando da SEJAP um local permanente para internação deste 

sentenciado, resultado dessa demora foi que o Hospital Nina Rodrigues a soltou. 

Ressaltou a existência de pessoas que precisam ficar internadas por períodos 

maiores que semanas ou meses, e que não existem locais adequados para esse 

tipo de internação. O Secretário de Justiça e Administração Penitenciária do 

Maranhão, Sr. Sebastião Uchôa tomou a palavra e fez o levantamento de três 

pontos, o primeiro foi a discordância de que CAPS é ilusão, pois quando exerceu o 

comando na Superintendência de Polícia Civil da Capital, atuou no combate às 

“Cracolândias” com o apoio do CAPS, e acredita que deva ser instalado mais dessas 

unidades em toda a Região Metropolitana de São Luís. O segundo ponto levantado 

pelo Secretário é o de que Hospital Psiquiátrico não é Hospital de Custódia, existem 

pessoas que precisam somente de ajuda psiquiátrica e existem pessoas que 

precisam da mesma ajuda, mas em caráter de custódia, e deve haver uma 

separação entre essas pessoas, pois quando não ocorre coloca-se em risco a 

segurança de todos; lembrou também que este ano houve um levantamento de uma 

área em Paço do Lumiar, com a finalidade de ser instalada uma unidade terapêutica 

com caráter de custódia, e que infelizmente o contrato não vingou. O Secretário 

ressaltou a importância de estruturar os CAPS para atender melhor o público, sendo 

interrompido pelo Sr. Marcelo que trouxe o dado de que somente 25% das pessoas 

são atendidas no CAPS de São José de Ribamar, o mesmo acontecendo em Paço 

do Lumiar e Raposa, onde as pessoas migram para o CAPSAd no Monte Castelo, 

para responder tal dados. O Sr. Marcelo levanta a ideia da falta de estrutura por 

conta dos municípios, e esse fator é que dá o direito à população dizer que CAPS é 

ilusão. O Secretário de Estado informou sobre a parceria entre a SEJAP e a 

Secretaria de Estado de Saúde, implantando os CAPS dentro das unidades 

prisionais. O terceiro ponto apresentado foi a criação de uma nova Unidade de 

Custódia Provisória, informou também que até o dia 5 de setembro de 2013, a 

SEJAP estará aderindo uma ata de construção do Presídio de Segurança Máxima 

da Região Metropolitana, para que sejam separadas determinadas facções 

criminosas que atuam dentro e fora das unidades prisionais na disputa por tráfico de 

drogas, e que ainda tem oito projetos prontos para todo o Estado aguardando 
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apenas a Regularização Fundiária, com o objetivo de descentralizar a questão 

penitenciária, fazendo com que os presos sentenciados por comarcas do interior 

voltem para o interior. Lembrou que hoje a SEJAP faz um trabalho mais humanitário 

e não da forma como era antes, uma cultura truculenta de se tratar os internos, 

causando dificuldades na ressocialização daquelas pessoas que passam pelo 

sistema prisional. A psiquiatra da SEJAP Dr.ª Claudia Duarte começou sua palavra 

alertando para a não existência de dois sistemas de saúde, um para preso e outro 

para solto, o que existe é uma política pública de saúde para todo o país, e que 

devemos brigar para que essa política se faça cumprir e seja respeitada. Na opinião 

da psiquiatra, o que ocorre é a ausência de uma rede pública de saúde mental 

adequada, e que não se deve trabalhar saúde mental só para preso, isoladamente, e 

sim trabalhar a saúde mental como um todo. Lembrou ainda que não devesse deixar 

os desejos e vontades interferirem nas políticas públicas de saúde. O Coordenador 

Ariston Apoliano recebeu a palavra e pediu desculpas ao Frei Ribamar pelo termo 

usado na ata da reunião anterior, e explicou a ausência do Desembargador Froz 

Sobrinho. O Sr. Martins, da Ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos, pede 

compreensão quanto à leitura da ata e que seja seguida a pauta do dia, para dar 

uma agilidade nas reuniões. O Defensor Público Bruno Dickson, pede que o Sr. Ruy 

Cruz encaminhe ao Núcleo de Execuções da Defensoria Pública a lista com todos 

os nomes dos internos cumprindo medidas de segurança no Hospital Nina 

Rodrigues, para que sejam avaliadas as situações processuais dos mesmos, e 

posteriormente seria realizada uma visita dando a resposta concreta de cada caso. 

O Sr. Ruy Cruz informou que o Defensor Público Paulo Rodrigues já recebeu essa 

listagem, e que existem pacientes já avaliados encontrando-se em condições de 

alta; lembrou ainda que ficou acordado na última reunião que a partir do mês de 

agosto, a Defensoria Pública iria ao Hospital atender essas pessoas, informar a eles 

o tempo de permanência, o motivo pelo qual estão lá e fazer os encaminhamentos 

possíveis; ressaltou que o Termo de Compromisso assinado entre as instituições 

deve ser cumprido, pois até o momento ele conseguiu identificar apenas as 

obrigações do Tribunal de Justiça e da Saúde. A MM.ª Dr.ª Teresa Cristina informou 

que o papel da Unidade de Monitoramento do Sistema Carcerário e da Corregedoria 
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Geral de Justiça, é fiscalizar os condenados que vão aos locais de internação sem a 

documentação necessária, averiguar o motivo de tal situação e evitar que isso 

aconteça. O Coordenador Ariston Apoliano, lembrou que todas as terças-feiras a 

UMF e a Secretaria de Direitos Humanos fazem visitas no Hospital Nina Rodrigues e 

convidou a Defensoria Pública a participar, e levantou outro ponto a ser discutido 

nas reuniões, a situação dos presos provisórios. O Defensor Público Bruno Dickson 

retomou a palavra falando sobre a falta de guias de recolhimento, presos 

condenados que estão nos presídios de São Luís sem guia executória, com dados 

apurados pelo Núcleo de Execuções da Defensoria Pública, informou que foram 

detectados 128 casos de presos sem guias, e que na prática esse número é muito 

maior, e também encaminhou essa listagem à Unidade de Monitoramento do 

Sistema Carcerário, para que sejam tomadas as devidas providências; outro ponto 

destacado pelo defensor é que 34 guias aguardam recebimento na 1ª e 2ª Vara de 

Execuções Penais de São Luís pede atenção da UMF junto às Varas de Execuções 

Penais, para que ocorra um recebimento mais acelerado dessas guias; outro fator 

destacado é sobre o Código de Normas do Tribunal de Justiça, desejando uma 

rápida aprovação do mesmo e pedindo o encaminhamento de uma cópia à 

Defensoria Pública; lembrou também de uma questão já discutida em uma reunião 

na SEJAP que é a burocracia nos cumprimentos dos alvarás de soltura quando o 

oficial de justiça chega ao presídio para cumprir o alvará e tem a pesquisa realizada 

pelo diretor da Unidade Prisional para saber se o apenado tem condições de ser 

liberado ou não, ocorrendo casos de presos que duraram dois dias para que fossem 

cumpridos os alvarás, gerando um congestionamento do sistema, e tensão dentro 

do sistema prisional; nessa mesma reunião teve-se a ideia da criação de uma 

Central de Alvarás no seio da SEJAP ou do Tribunal de Justiça, um sistema 

informatizado que concentraria os mandatos de prisão de todo o Estado do 

Maranhão, facilitando assim o cumprimento dos Alvarás de Soltura; outro ponto 

destacado por Dr. Bruno Dickson, é a necessidade de separação de presos 

provisórios dos presos definitivos, hoje ocorre essa mistura na maior parte das 

unidades prisionais, atrapalhando o trabalho de atendimento jurídico da Defensoria 

Pública e dos assessores da SEJAP. Concordando com as palavras do Defensor 
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Público, o Dr. Pedro Lino, Promotor de Justiça, informou que uma das maiores 

dificuldades ao ir às unidades prisionais, é localizar o preso para se fazer o 

atendimento; no Maranhão existem 8 unidades onde colocam-se presos provisórios 

junto com os definitivos, e tal situação decorre do fato de, ao invés de se obter 

soluções de criar vagas, amontoa-se os presos num presídio, causando 

superlotação e deixando sem a menor condição de execução das medidas que 

estão previstas na Lei de Execução Penal; outro ponto levantado pelo Promotor de 

Justiça, foi a questão dos presos sem as guias de execução, e que comunicou a 

situação desses presos ao Tribunal de Justiça e à Corregedoria Geral de Justiça. 

Ressaltou ainda que o Ministério Público é contra as formas alternativas que visam 

tirar os presos das unidades a todo custo, e afirma o pensamento que o preso deve 

cumprir sua pena dentro do presídio em condições humanas. O Coordenador 

Executivo da UMF Ariston Apoliano, alerta sobre as dificuldades que o Tribunal de 

Justiça e a Corregedoria Geral de Justiça enfrentam em relação ao encaminhamento 

das guias de execução, informou ainda que a demanda enviada pelo Dr. Pedro Lino 

ao Corregedor Geral de Justiça Desembargador Cleones Cunha, foi encaminhada à 

UMF, que na época eram 603 presos e foram analisados 910 processos criminais e 

foi constatado que apenas 98 estavam sem as guias, o restante possuía as guias de 

execução, mas as mesmas ainda não tinham sido enviadas pro SIISP; a UMF está 

fazendo agora o levantamento do CDP e depois o da CCPJ e espera, até o final do 

ano fechar as principais unidades da capital. O MM. DR. Roberto de Paula, juiz da 1ª 

VEP, diz que existem questões a serem resolvidas, como por exemplo as demandas 

de progressão de regime, livramento condicional, redução e remissão de pena, etc, 

e por conta da equipe profissional que está trabalhando nesses casos, aqueles que 

estavam aguardando, já estão sendo julgados, e foi concluso cerca de 158 pedidos 

até o momento, ressaltou que a importância desse trabalho se dá pelo empenho da 

Defensoria Pública, do Ministério Público e dos servidores que compõem a 1ª VEP. 

Continuando sua palavra, o Magistrado afirma a necessidade que o sistema 

carcerário possui de ser oxigenado, dando-se por ações como a concessão dos 

direitos dos apenados. Lembrou que a Unidade do Monte Castelo foi entregue para 

a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC). Relatou que o 
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principal problema encontrado hoje dentro do sistema é a quantidade de presos 

provisórios (em torno de 1800) maior que a quantidade de vagas oferecidas em 

unidades destinadas a esta modalidade, ficando assim a mistura de provisórios com 

definitivos, e para que haja uma resolução desse problema, é necessário 

determinação política. Terminado sua palavra, o MM. DR. Roberto de Paula ressalta 

a importância e necessidade do cumprimento da Lei de Execuções Penais. O 

Coordenador Executivo da UMF, Ariston Apoliano, lembrou que a reunião do GMF 

do mês de setembro, será aos encargos da Secretaria de Direitos Humanos, e 

colocou como sugestão, que a reunião do mês de outubro seja realizada pelo 

Hospital Nina Rodrigues, a de novembro coordenada pela APAC e em dezembro 

voltando para o Tribunal de Justiça. A Dr.ª Gardênia Santos, Superintendente de 

Proteção e Defesa dos Direitos Humanos, fala sobre a burocracia excessiva em 

relação às finanças impostas pelo Poder Executivo, o que acaba atrapalhando todo 

o planejamento feito pelas Secretarias. Ressaltou a importância das reuniões 

mensais do GMF, um local onde pode ser colocados problemas e tentar soluções 

envolvendo todas as instituições. A MM. DR.ª Maria Mendonça, juíza da 4ª Vara 

Criminal, diz que julgar um processo em 90 dias como manda a lei é extremamente 

complicado, pois necessita-se de audiência para que haja julgamento, e por diversos 

motivos acaba-se adiando-a, sendo necessário às vezes até 4 audiências para que 

seja proferida uma sentença. Outro ponto destacado pela Magistrada, é que se 

devem analisar os antecedentes criminais do preso antes de soltá-lo, pois ao 

contrário, só quem se beneficia é o próprio preso, enquanto a sociedade sai 

perdendo. O Secretário de Estado da SEJAP, Dr. Sebastião Uchôa, informa que a 

Semana dos Encarcerados está sendo elaborada com a ajuda dos detentos das 

unidades prisionais; informa ainda que já foram criados diversos núcleos dentro da 

SEJAP, e um deles é o Núcleo de Esportes, que atua elaborando torneios e 

campeonatos nas unidades, e atua também realizando exercícios físicos diversos 

com os apenados, orientados por um professor de Educação Física auxiliado por 

estagiários, visando uma maior humanização dos internos que ali se encontram; até 

o final de agosto será inaugurada a Escola de Gestão Penitenciária, a qual será uma 

indústria através da educação de formação dos servidores do Sistema Prisional; 
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avisou que serão lançados em breve, editais para o reapalheramento de todas as 

unidades da capital e do interior. O Coordenador Executivo da UMF, Ariston 

Apoliano, partiu para as deliberações finais; o primeiro ponto é em relação aos 

CAPS, em que há interesse do Desembargador Froz Sobrinho e da Corregedoria 

Geral de Justiça, realizar uma reunião com o Ministério Público e a Defensoria 

Pública para melhor estruturar os outros CAPS da capital e do interior, afim de 

desafogar o CAPS do Monte Castelo e hospitais; o segundo ponto refere-se aos 

presos provisórios, informou que na próxima reunião o Tribunal de Justiça 

juntamente com a Corregedoria Geral de Justiça, irão dar uma resposta de como 

será a dinâmica de verificação dos processos dos apenados que estão com excesso 

de prazo; o terceiro ponto é em relação à CADET, onde a UMF já fez um 

levantamento inicial, e que na próxima reunião do GMSC, será feita uma nova 

triagem, com o objetivo de que todos os presos, principalmente os da CADET 

estejam com suas guias de execução inseridos tanto no sistema VEP quanto no 

sistema SIISP. O Secretário Sebastião Uchôa, idealiza a ida de membros da uMF a 

Minas Gerais, para que possam conhecer o sistema de PPP (Parceria Público 

Privada), para que possa ser levado esse modelo ao Poder Executivo com a 

intenção de serem feitas políticas públicas para a gestão penitenciária. Frei Ribamar 

informou que a Semana do Encarcerado terá início no dia 13 de agosto no Auditório 

da Casa Civil às 08h00min, tendo como tema: Assistência Jurídica como meio eficaz 

de reintegração social. Não Havendo mais nenhum assunto em pauta a reunião foi 

encerrada. 

 

São Luís, 05 de agosto de 2013. 

 

ASSINATURAS DOS PRESENTES: 

 

 

Sebastião Albuquerque Uchôa Neto 
Secretário de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária 
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ATA DA 9ª REUNIÃO DO GRUPO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA CARCERÁRIO 

 
 
 
Às 15h do dia 07 de outubro de 2013 iniciou-se a 9ª Reunião do Grupo 

de Monitoramento do Sistema Carcerário com a leitura da Ata da reunião anterior, 
sendo aprovada sem contestação. Após isso, a palavra foi passada para o 
Coordenador Executivo da Unidade de Monitoramento, Ariston Chagas Apoliano 
Junior, que fez uma análise dos resultados do Mutirão Carcerário. Informou que 
somente 52 Varas utilizam o Sistema de Inteligência e Informação em Segurança 
Penitenciária/SIISP e, dado esse quadro, a ESMAM disponibilizou o espaço para 
capacitação dos servidores que alimentam o Sistema. O psicólogo Marcelo Soares 
Costa, coordenador do CAPS AD Estadual, relata que está faltando comunicação 
das varas de execução penal com os serviços de saúde, no sentido de compreender 
o que são, para que existem e qual o seu papel no processo de atendimento aos 
usuários de álcool e drogas. No momento, foi proposto pelo Diretor do Hospital Nina 
Rodrigues, Sr. Ruy Cruz, que o Departamento de Saúde Mental deveria encaminhar 
as Portarias que regulamentam as questões de saúde mental e o Dr. Marcelo, da 
coordenação do CAPS Estadual, ficaria responsável apresentar em reunião o 
conteúdo dessas para aprofundar a discussão. O Dr. Marcelo relatou a situação de 
02 apenados que foram encaminhados pela justiça para tratamento no CAPS 
Estadual, sendo que os mesmos há 08 meses não faziam uso das substâncias 
psicoativas, estão trabalhando, situação esta que ao CAPS não cabe intervir. O MM. 
Juiz Titular da 1ª. Vara de Entorpecentes, Itaércio Paulino da Silva, buscou 
compreender melhor a situação, dada uma sentença que o mesmo deferiu num caso 
parecido. A médica psiquiatra do Nina Rodrigues, Drª. Samia Jamile Damous 
Duailibe de Aguiar Carneiro Coelho, destacou que está com vários laudos 
encaminhados que parece não serem levados em consideração. O Diretor do Nina 
destaca que está com 14 (quatorze) pacientes em condições de alta e até o 
momento não foram tomadas as providencias necessárias. A Dra. Glória Mafra, 
Promotora de Saúde, informou que o Maranhão foi habilitado para receber algumas 
equipes especializadas de saúde, para identificar as situações que precisam de 
atenção na área de saúde mental, evitando assim a entrada emergencial em 
situação de surto e destacou a dificuldade que percebe no diálogo entre a saúde e o 
judiciário e que os profissionais da área jurídica desconhecem os serviços de saúde 
para a população com transtorno mental. A Defensora Caroline Christine Barros 
Nogueira informou que já foram tomadas as devidas providências para os 14 casos 
encaminhados – pacientes em condições de alta. O Diretor do Nina Rodrigues, Dr. 
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Ruy colocou sua preocupação quanto a lentidão na manifestação dos atores 
envolvidos na conclusão dos processos. O Juiz Itaércio levanta algumas questões 
que implicam na morosidade, destacando que não se trata apenas de 
responsabilidade do juízo, mas de todo um conjunto de fatores, como por exemplo a 
falta de defensores públicos, visto que nem todo município tem Defensoria Pública e 
muitas pessoas não podem pagar os serviços de um advogado. A MM. Juíza da 2ª 
Vara da Comarca de Pedreiras, Ana Gabriela Costa Ewerton, indaga sobre a 
localização do Núcleo de Perícias Psiquiátricas, considerando que está com vários 
processos dependendo de laudos. Na oportunidade foi apresentado o Sr. Claudionor 
Silva, coordenador do respectivo Núcleo, o qual funciona provisoriamente nas 
dependências do Hospital Nina Rodrigues. O Sr. Claudionor afirma que ainda está 
organizando o serviço, repassando os números 9971-4899/9212-9883 para 
quaisquer contatos. O Coordenador Executivo da UMF, sr. Ariston, informou que 
está sendo negociado entre SEJAP e Tribunal de Justiça um local para 
funcionamento do Núcleo e que no novo prédio do TJ, o qual  encontra-se em 
reforma e que será destinado para funcionamento definitivo de Núcleo de Pericias. A 
juíza Ana Gabriela Ewerton argumentou sobre o caso de um preso que foi 
sentenciado e também esta na condição de provisório por outro crime, que fora 
encaminhado de volta a Pedreiras sem as informações prévias à Vara competente. 
O secretário de administração executivo da UMF, Paulo Guilherme informou a 
situação através de contato telefônico com a srª. Liege Ribeiro, secretária judicial da 
Vara. Dando seguimento à pauta, foi apresentado a necessidade de formação de 
uma Comissão para Revisão do Termo de Compromisso do Núcleo de Perícias 
Psiquiátricas. O servidor da SEDHIC Raimundo Cesar Sousa Martins sugeriu que a 
Comissão seja composta por pessoas envolvidas no fluxo do serviço. O sr. Ruy Cruz 
afirma que as pessoas continuam sendo encaminhadas para o Hospital Nina 
Rodrigues sem a documentação necessária. O sr. Ariston Apoliano informou que a 
UMF está oficiando as Comarcas sobre essas pendências, para o envio da 
respectiva documentação. O sr. Ruy Cruzsugeriu que seja agendada uma reunião 
com a nova Corregedora, a atual, o Secretário de Justiça e Secretário de Saúde 
para o repasse das questões que já foram alinhadas ao longo desse processo de 
discussões sobre as Medidas de Segurança. O secretário Paulo Guilherme sugeriu 
que fosse realizada uma breve apresentação dos participantes da reunião, visto que 
no ambiente se encontravam pessoas novas. Após a apresentação sugerida, foi 
composta a comissão que fará a revisão do termo de compromisso do Núcleo de 
Perícias, com os seguintes representantes: Claudionor Silva, Lana Pessoa, Sâmia 
Coelho, Glória Mafra, um representante da Coordenação Estadual de Saúde Mental, 
um Representante da Defensoria Pública, com sugestão de data para a primeira 
reunião em 29 de outubro no auditório do Centro Administrativo do TJ. Ao final da 
reunião foram convidados aqueles que tivessem interesse para visitar o espaço onde 
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ficam as pessoas em Medidas de Segurança. Sem mais nada a registrar, eu, 
Jercenilde Cunha Silva, lavro esta Ata, que vai assinada pelos presentes 

 
 
 

São Luis, 07 de outubro de 2013. 
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ATA DA 10ª REUNIÃO 

Aos quatro dias do mês de novembro de 2013 às quinze horas no auditório da 

Secretaria de Estado da Educação, iniciou-se a décima reunião do Grupo de 

Monitoramento com a leitura da Ata da  9ª reunião que fora aprovada integralmente. 

Logo após o coordenador do grupo de monitoramento Ariston Apolinário socializou a 

pauta da reunião e ressaltou o esforço que o grupo tem feito para garantir as reuniões 

mensais. Em seguida o Sr. Ronald ... Superintendete .... prestou esclarecimentos sobre 

a construção das unidades prisionais do Plano Emergencial.  O Juiz José Costa 

demonstrou inquietação quanto a ausência, no Plano Emergencial, de ações que 

garantam servidores  nas unidades novas, ressaltando que não adianta construir 

unidades sem que tenha pessoal humano suficiente e que o sistema está superlotado 

nesse processo de transição do Plano. A profa. Maria do Monte Serrate iniciou sua fala 

apresentando o Plano Estadual de Educação nas Prisões, seguido da explicando de 

como está estruturada a oferta de educação nas unidades, o processo de seletivo de 

professores realizado pela SEDUC para atuarem nas unidades que terão ampliação da 

oferta e apresentou dados da ampliação nos municípios de Imperatriz, Davinópolis, 

Pedreiras, Santa Inês e São Luís. Explicou que a SEDUC por meio da Supervisão de 

Educação de Jovens e Adultos vem oferecendo a oportunidade de certificação aos 

privados de liberdade por meio da oferta de Exames de Certificação – ENCCEJA e 

ENEM. A representante da FUNAC Daniela...  falou sobre o atendimento aos 

adolescentes que cumprem medida socioeducativa, da lotação de professores e da 

dificuldade de inserção dos alunos no censo devido a pequena quantidade de alunos 

em relação ao número de professores cedidos pela SEDUC, fato que também interfere 

na liberação dos professores. Ressaltou que a FUNAC resolve o problema inserindo 

esses alunos em outras unidades escolares do entorno. Destacou como conquista a 

aprovação de alunos no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos – ENCCEJA no ensino fundamental. A profa. Maria do Monte Serrate 

Supervisora da EJA ressaltou que o Conselho Estadual de Educação aprovará uma 

Resolução referente à Diretriz Estadual de Educação em Prisões a luz da Diretriz 

Nacional e fomentou que o mesmo deveria ocorrer em relação às medidas 

socioeducativas, entretanto ainda não há uma Diretriz Nacional aprovada pelo 



Conselho Nacional de Educação para orientar os estados. O juiz José Costa falou da 

situação das unidades de internação, da situação delicada de superlotação, da 

desconfiguração na aplicação da medida por falta de espaço e da ausência do Estado, 

principalmente depois do fechamento da unidade da Maiobinha. Demonstrou 

preocupação com a mudança de perfil do adolescente infrator e das dificuldades para 

aplicar as medidas socioeducativas e da demora nas licitações para construção das 

unidades.  Destacou a incapacidade do Estado ao manter apenas 12 unidades e a 

necessidade de regionalização do atendimento visando favorecer que o adolescente 

cumpra as medidas perto do seu município e da família. Para a reunião de dezembro 

foi deliberado: solicitar a SEDIC informações sobre o Plano Emergencial; oficiar junto 

ao Secretário ... Hamilton... sobre as transferências de presos; solicitar a Secretaria de 

Direitos Humanos esclarecimentos sobre licitações. 

 


