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I. IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO

Natureza do Trabalho: Auditoria Operacional (Inspeção)
Ordem de Serviço: 171/2012
Exercício: 2012

II. INFORMAÇÕES SOBRE O AUDITADO

II.1 SECRETARIA

Natureza jurídica: Administração Direta
Denominação: Secretaria  de  Administração  Penitenciária  e  Ressocialização 

(SEAP)
Finalidade Formular  políticas  de  ações  penais  e  de  ressocialização  de 

sentenciados,  bem  como  planejar,  coordenar  e  executar,  em 
harmonia com o Poder Judiciário, os serviços penais do Estado.

Titular: Nestor Duarte Guimarães Neto
Período: A partir de 05/05/2011
Telefone: 3115-8496

II.2 UNIDADE INSPECIONADA

Natureza jurídica: Unidade Administrativa da SEAP
Denominação: Superintendência de Gestão Prisional
Finalidade Administrar e supervisionar o cumprimento das atividades alusivas 

à execução penal, em conformidade com ações de humanização, 
bem como administrar e supervisionar o Sistema Prisional.

Titular: Paulo César Oliveira Reis
Período: A partir de 07/05/2011
Telefone: 3115-4122

III. INTRODUÇÃO

III.1 OBJETIVO

Em cumprimento à Ordem de Serviço Externo n.º 171/2012, de 06/09/2012, da Terceira 

Coordenadoria  de  Controle  Externo,  procedeu-se  à  inspeção  na  Superintendência  de 

Gestão Prisional, unidade administrativa da  Secretaria de Administração Penitenciária e 

Ressocialização  (SEAP),  com  o  objetivo  de  verificar  o  cumprimento  das  disposições 

normativas e os aspectos operacionais das unidades prisionais do Estado da Bahia.
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III.2 ALCANCE

Esta  auditoria  foi  conduzida  de  acordo  com  a  metodologia  indicada  no  Manual  de 

Auditoria  deste  Tribunal,  aprovado  pelo  Ato  n.º  313/2000,  em  conformidade  com  as 

normas e procedimentos de auditoria governamental estabelecidos pela Resolução do 

TCE-Ba n.º 53, de 26/07/2011, que aprovou a adoção das Normas Brasileiras de Auditoria 

Governamental (NAGs), desenvolvidas e recomendadas pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), 

pela  Associação  dos  Membros dos Tribunais  de  Contas  do  Brasil  (ATRICON)  e  pela 

Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (ABRACOM), com o apoio 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), no âmbito do Programa de 

Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios 

Brasileiros (PROMOEX).

III.3 FONTES DE CRITÉRIOS

Foram utilizadas, principalmente, as seguintes fontes de critérios:

a) Constituição Federal de 1988;
b) Constituição Estadual de 1989;
c) Lei Federal n.º 7.210/84 – institui a Lei de Execução Penal;
d) Lei Complementar n° 005/91 – Lei Orgânica do TCE/BA;
e)  Lei  Estadual  n.º  12.212/11  –  modifica  a  estrutura  organizacional  e  de  cargos  em 
comissão da Administração Pública do Poder Executivo Estadual;
f) Resolução n.º 04/11 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) 
–  recomenda aos Departamentos Penitenciários Estaduais ou  órgãos congêneres seja 
assegurado  o  direito  à  visita  íntima  a  pessoa  presa,  recolhida  nos  estabelecimentos 
prisionais;
g)  Resolução  n.º  07/03  do  Conselho  Nacional  de  Política  Criminal  e  Penitenciária 
(CNPCP)  – dispõe sobre as diretrizes básicas para as ações de saúde nos sistemas 
penitenciários.
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III.4 PROCEDIMENTOS

Os principais procedimentos de auditoria utilizados foram os seguintes:

a) exame in loco nas unidades prisionais;
b) entrevistas com dirigentes;
c) exame documental; e
b) acompanhamento das ações decorrentes das recomendações deste TCE.

III.5 LIMITAÇÕES

Durante o transcurso dos trabalho ocorreram limitações quanto ao escopo dos exames 

em virtude da falta de apresentação da relação de internos que estudam (e seus níveis de 

escolaridade)  no  Presídio  Salvador,  bem como em virtude  da  falta  de  informação  do 

quantitativo de agentes penitenciários dos estabelecimentos penais de Esplanada, Feira 

de Santana, Cadeia Pública e Presídio de Salvador. Tais informações foram requeridas 

por meio da Solicitações n.os 02/2012 e 03/2012, respectivamente.

IV. RESULTADO DA AUDITORIA

IV.1 VISÃO GERAL DO ÓRGÃO AUDITADO

A Secretaria de Administração Penitenciária e  Ressocialização (SEAP) foi criada pela Lei 

Estadual nº 12.212, de 04/05/2011, que modifica a estrutura organizacional e de cargos 

em comissão da Administração Pública do Poder Executivo. O artigo 19 da referida lei 

estabelece  como  finalidade  da  Secretaria  “formular  políticas  de  ações  penais  e  de 

ressocialização  de  sentenciados,  bem  como  de  planejar,  coordenar  e  executar,  em 

harmonia com o Poder Judiciário, os serviços penais do Estado”.
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A SEAP assumiu as atividades pertinentes à execução da política e da administração do 

Sistema  Penitenciário  do  Estado,  que  era  de  competência  da  Secretaria  da  Justiça, 

Cidadania  e  Direitos  Humanos  (SJCDH).  Dessa  forma,  foi  extinta,  na  SJCDH,  a 

Superintendência de Assuntos Penais (SAP), ficando os seus bens patrimoniais e acervo 

transferidos para a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), 

de acordo com os arts. 31 e 32 da Lei Estadual nº 12.212/11.

A estrutura organizacional da SEAP está assim disposta:

I - Órgãos Colegiados:

a) Conselho Penitenciário (CP);
b) Conselho de Operações do Sistema Prisional;

II - Órgãos da Administração Direta:

a) Gabinete do Secretário;
b) Ouvidoria;
c) Corregedoria do Sistema Penitenciário;
d) Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional;
e) Diretoria Geral;
 f) Superintendência de Ressocialização Sustentável;
g) Superintendência de Gestão Prisional:

1. Sistema Prisional;
h) Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas da Bahia
    (CEAPA):

1. Núcleos de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas.
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O art. 29 da Estadual nº 12.212/11 estabelece:

Art. 29 - A Superintendência de Gestão Prisional tem por finalidade administrar e 
supervisionar  o  cumprimento  das  atividades  alusivas  à  execução  penal,  em 
conformidade com ações de humanização, bem como administrar e supervisionar 
o Sistema Prisional.
Parágrafo único - O Sistema Prisional é composto pelos Presídios, Penitenciárias, 
Colônias  Penais,  Conjuntos  Penais,  Cadeias  Públicas,  Hospital  de  Custódia  e 
Tratamento, Casa do Albergado e Egressos, Centro de Observação Penal, Central 
Médica Penitenciária e Unidade Especial Disciplinar.

As unidade prisionais do Estado estão relacionadas no quadro a seguir:

Quadro 01 – Unidades Prisionais da Capital e do Interior

Unidades da Capital Unidades do Interior
Casa do Albergado e Egressos (CAE) Colônia Penal de Simões Filho
Centro de Observação Penal (COP) Conjunto Penal de Feira de Santana
Central Médica Penitenciária (CMP) Conjunto Penal de Jequié
Colônia Lafayete Coutinho Conjunto Penal de Juazeiro(1)

Conjunto Penal Feminino Conjunto Penal de Lauro de Freitas(1)

Hospital de Custódia e Tratamento (HCT) Conjunto Penal de Serrinha(1)

Penitenciária Lemos Brito (PLB) Conjunto Penal de Teixeira de Freitas
Presídio de Salvador (PS) Conjunto Penal de Valença(1)

Unidade Especial Disciplinar (UED) Presídio Advogado Ariston Cardoso (Ilhéus)
Cadeia Pública de Salvador Presídio Advogado Nilton Gonçalves (Vitória da Conquista)

Presídio Advogado Ruy Penalva (Esplanada)
Conjunto Penal de Itabuna(1)

Presídio Regional de Paulo Afonso
Fonte: www.sjdch.ba.gov.br/SAP.
(1) Presídio em co-gestão com a iniciativa privada.

A Cadeia  Pública,  os  Presídios  Advogado  Ariston  Cardoso  (Ilhéus),  Advogado  Nilton 

Gonçalves (Vitória da Conquista), Advogado Ruy Penalva (Esplanada), Regional de Paulo 

Afonso e o de Salvador  têm a finalidade de custodiar presos provisórios, à espera de 

decisão judicial.

Os Conjuntos Penais Feminino, de Feira de Santana, de Jequié, de Teixeira de Freitas e 

de Valença têm a finalidade de custodiar presos provisórios e em cumprimento de penas 

privativas de liberdade, aplicadas em sentença.
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A Unidade  Especial  Disciplinar  tem  por  finalidade  custodiar  presos  provisórios  e  em 

cumprimento de penas privativas de liberdade, inclusive aqueles submetidos ao Regime 

Disciplinar Diferenciado (RDD).

A Casa do Albergado e Egressos tem por finalidade custodiar presos em cumprimento de 

penas  privativas  de  liberdade,  em regime  aberto,  e  da  pena  de  limitação  de  fim  de 

semana, aplicadas em sentença.

As Colônias Lafayete Coutinho e Penal de Simões Filho têm a finalidade de custodiar 

presos  em  cumprimento  de  penas  privativas  de  liberdade,  em  regime  semi-aberto, 

aplicadas em sentença.

Os Conjuntos Penais de Itabuna, de Juazeiro, de Lauro de Freitas e de Serrinha abrigam 

presos em cumprimento de penas privativas de liberdade, em regime fechado e semi-

aberto.

A Penitenciária Lemos Brito  tem a finalidade de custodiar presos em cumprimento de 

penas privativas de liberdade, em regime fechado, aplicadas em sentença.

O  Hospital  de  Custódia  e  Tratamento  tem  por  finalidade  custodiar,  sob  regime  de 

internação e por determinação judicial, para perícia e tratamento, indiciados, processados 

e sentenciados, suspeitos ou comprovadamente portadores de distúrbios mentais ou de 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado.

A Central Médica Penitenciária tem por finalidade promover e executar, de forma integral, 

a assistência à saúde da população carcerária.

O Centro de Observação Penal tem por finalidade realizar exames criminológicos, bem 

como executar estudos e pesquisas sobre a incidência criminológica e suas origens.
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É importante informar que as unidades prisionais de Itabuna, Juazeiro, Lauro de Freitas, 

Serrinha e Valença operam em co-gestão com a iniciativa privada, sendo o de Valença a 

primeira experiência em gestão compartilhada de presídios na Bahia.

IV.2 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

A dotação inicial da SEAP, de janeiro a julho de 2012, foi de R$174.901.000,00 e o total 

empenhado foi de R$114.421.115,80, detalhado a seguir, por programa de governo:

Tabela 01 – Despesa por Programa e Projeto/Atividade – janeiro a julho de 2012   
                                                                                                                                                          R$ 

Código Descrição Valor Empenhado
107 Ressocialização: Direito do Interno e do Cumpridor de Penas e Medidas 

Alternativas
84.177.830,70

107.4636 Realização de Cursos de Capacitação Profissional do Interno e Egresso 219.934,86
107.4637 Assistência ao Interno em Atividades Laborativas 100.000,00
107.4645 Funcionamento das Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário 15.808.160,02
107.4646 Fornecimento de Alimentação aos Internos do Sistema Penitenciário 18.244.314,07
107.4648 Capacitação dos Servidores do Sistema Penitenciário 852,00
107.4650 Funcionamento das Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário – Locação 

de Mão de Obra
8.092.839,33

107.4652 Assistência e Proteção Psicossocial ao Interno, Egresso e seus Familiares 43.303,29
107.4653 Assistência à Saúde dos Internos do Sistema Penitenciário 87.664,15
107.4654 Funcionamento da Central Médica Penitenciária 31.065,18
107.4655 Funcionamento  das  Centrais  de  Apoio  e  Acompanhamento  às  Penas  e 

Medidas Alternativas
86.240,02

107.4659 Administração de Pessoal e Encargos do Sistema Penitenciário 37.571.752,48
107.4661 Modernização Gerencial do Sistema Penitenciário 2.236.500,00
107.5396 Aquisição de Veículo para o Sistema Penitenciário 70.020,00
107.5397 Aparelhamento de Unidades do Sistema Penitenciário 6.702,43
107.5398 Implantação de Centrais de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas 

Alternativas
40.192,80

107.5399 Implantação de Sistema de Segurança em Unidades Prisionais 240.054,24
107.5400 Recuperação de Unidades do Sistema Penitenciário 326.609,83
107.5401 Construção de Unidades Prisionais 970.321,79
107.5428 Ampliação de Unidades Prisionais 1.304,21
502 Ações de Apoio Administrativo do Poder Executivo 30.243.285,10
502.2000 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos 575.632,89
502.2001 Administração de Pessoal e Encargos 14.979.746,26
502.2002 Manutenção dos Serviços de Informática 445.079,00
502.2005 Administração de Pessoal Sob Regime Especial de Contratação 2.752.166,70
502.2009 Encargos com Benefícios Especiais 26.446,40
502.2013 Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos 1.121.268,74
502.2018 Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos 6.893.845,73
502.2020 Comunicação Legal 73.465,72
502.2022 Assistência Médica aos Servidores Públicos e seus Dependentes - Planserv 3.257.268,89
502.2023 Encargos com Locação de Mão de Obra 118.364,77

TOTAL 114.421.115,80
Fonte: Sicof Gerencial.
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IV.3 CONSTATAÇÕES DA AUDITORIA

Esta auditoria selecionou para exame: o Conjunto Penal de Esplanada, o Conjunto Penal 

de  Feira  de  Santana,  a  Cadeia  Pública  e  o  Presídio  de  Salvador,  todos  geridos 

diretamente pelo Estado.

IV.3.1 CONJUNTO PENAL DE ESPLANADA

O Conjunto Penal de Esplanada, também denominado Presídio Advogado Ruy Penalva, 

custodia presos provisórios da micro-região de Esplanada. A seguir são apresentadas as 

inconformidades relativas a essa unidade penal.

A. Inexistência de espaço físico para a realização de cultos religiosos

A Constituição  Federal,  em  seu  artigo  5º,  VI  e  VII,  consagrou,  respectivamente,  a 

liberdade religiosa e o direito à assistência religiosa. Por sua vez, a Lei de Execução 

Penal (LEP), cumprindo o objetivo previsto no art. 1º de “proporcionar condições para a 

harmônica integração social do condenado e do internado”, estabelece diretrizes para a 

efetivação do direito constitucional anteriormente descrito.

No  entanto,  embora  se  tenha  amparo  constitucional  e  infraconstitucional  acerca  da 

liberdade de culto e assistência religiosa nos presídios, durante o trabalho de inspeção no 

Conjunto Penal de Esplanada, foi  constatada a falta de um espaço físico reservado à 

prática religiosa, contrariando o § 1º do art. 24 da LEP, transcrito a seguir:

Art. 24. A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e 
aos  internados,  permitindo-se-lhes  a  participação  nos  serviços  organizados  no 
estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa.

§ 1º No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos.
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A norma  contida  no  artigo  24  é  uma  norma  permissiva,  pois  permite  ao  preso  a 

participação nos cultos, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Estabelece, 

ainda,  que  nas  instituições  penais  deve  haver  local  apropriado  aos  cultos  religiosos, 

evidenciando o dever do Estado de conferir condições estruturais à adequada assistência 

religiosa.

A LEP garante ainda a assistência religiosa como um direito do preso, ao estabelecer em 

seu artigo 41, inciso VII:

Art. 41. Constituem direitos do preso:
[…]
VII – assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; (grifo 
não constante do original).

Dessa  forma,  diante  da  inexistência  de  espaço  físico  para  a  realização  de  cultos 

religiosos, os internos sofrem uma limitação no exercício de suas práticas religiosas.

Foram solicitados à Secretaria de Administração Prisional e Ressocialização (SEAP) os 

esclarecimentos sobre essa ocorrência. No entanto, até o encerramento do trabalho, não 

se obteve resposta.  Assim, cabe  recomendar à SEAP que viabilize tal espaço físico no 

Conjunto Penal inspecionado, para que seja possível a devida assistência religiosa na 

forma prevista na norma transcrita.

B. Inexistência de espaço físico para visitas íntimas

De  acordo  com  as  entrevistas  realizadas  com  funcionários  do  Conjunto  Penal  de 

Esplanada,  foi  informado  que  as  visitas  íntimas  são  realizadas  nas  próprias  celas, 

inexistindo um espaço reservado.
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O  Conselho  Nacional  de  Política  Criminal  e  Penitenciária  (CNPCP),  no  art.  1º  da 

Resolução n.º 04/11, define o que segue:

art. 1º . A visita íntima é entendida como a recepção pela pessoa presa, nacional 
ou estrangeira, homem ou mulher, de cônjuge ou outro parceiro ou parceira, no es-
tabelecimento prisional em que estiver recolhido, em ambiente reservado, cuja pri-
vacidade e inviolabilidade sejam asseguradas às relações heteroafetivas e homoa-
fetivas.

A Resolução supracitada revogou a Resolução n.º 01/99, que já tratava de um ambiente 

reservado para visitas íntimas.

A falta de um espaço para a visita íntima causa constrangimentos tanto para os visitantes 

quanto  para  os  presos,  desrespeitando-se  o  princípio  constitucional  da  dignidade  da 

pessoa  humana.  Solicitou-se à  SEAP os  esclarecimentos  sobre  essa  ocorrência.  No 

entanto, até o encerramento do trabalho, não houve pronunciamento.

Cabe  a  recomendação à  SEAP para  providenciar  um espaço  apropriado para  visitas 

íntimas no Conjunto Penal de Esplanada, em atendimento à determinação do CNPCP.

C. Desassistência Educacional

A auditoria constatou que não são ministradas aulas aos internos. Também não há salas 

de aulas para esse fim. Através de entrevistas, foi relatado que os internos não praticam 

nenhum tipo de atividade educativa.

A LEP,  art.  41,  inciso VII,  garante,  como direito  do  interno,  a  “assistência  material,  à 

saúde, jurídica, educacional, social e religiosa”.

Dessa forma, diante da inexistência de professores e de salas de aulas no Conjunto Penal 

de  Esplanada,  os  internos  não  têm  o  seu  direito  à  educação  respeitado,  em 

desobediência à prescrição da LEP.
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Foram solicitados à SEAP os esclarecimentos sobre essa ocorrência. No entanto, até o 

encerramento do trabalho, não se obteve resposta.  Assim, cabe  recomendar à SEAP a 

disponibilização  de  salas  de  aulas,  bem  como  de  professores,  no  Conjunto  Penal 

inspecionado, para que seja possível a devida assistência educacional, na forma prevista 

na norma transcrita.

D. Inexistência de biblioteca

Durante  o  trabalho  de  inspeção  no  Conjunto  Penal  de  Esplanada,  foi  constatada  a 

inexistência de uma biblioteca, contrariando o art. 21 da LEP, transcrito a seguir:

Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de 
uma biblioteca,  para uso de todas as categorias de reclusos,  provida de livros 
instrutivos, recreativos e didáticos.

Ademais, a LEP, art. 41, inciso XV, garante, como direito do interno, o “contato com o 

mundo exterior  por meio de correspondência escrita,  da leitura e de outros meios de 

informação que não comprometam a moral e os bons costumes”. E um meio eficaz de 

proporcionar esse contato com o mundo exterior é por meio de leituras informativas.

Dessa forma, diante da inexistência de uma biblioteca, os internos sofrem uma limitação 

de conhecimento, leitura e contato com o mundo exterior.

Solicitou-se  à  Secretaria  de  Administração  Prisional  e  Ressocialização  (SEAP)  os 

esclarecimentos sobre essa ocorrência. No entanto, até o encerramento do trabalho, não 

houve pronunciamento. Assim, cabe recomendar à SEAP que viabilize tal espaço físico no 

Conjunto Penal inspecionado, na forma prevista na norma transcrita.

E. Inexistência de área destinada à recreação e prática esportiva

Foi  constatada  a  inexistência  de  área  destinada  a  recreação  e  prática  esportiva, 

contrariando o caput do art. 83 da LEP, transcrito a seguir:
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Art.  83.  O estabelecimento penal,  conforme a sua natureza,  deverá contar  em 
suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, 
trabalho, recreação e prática esportiva.

A prática esportiva dentro do presídio é uma atividade educativa e de estímulo ao convívio 

saudável entre os internos. Além disso, o esporte é uma distração, ocupação e ajuda a 

manter a saúde e o bem-estar físico.

Dessa forma, diante da inexistência de área destinada a recreação e prática esportiva, os 

internos sofrem limitação desse direito garantido por lei.

Foram solicitados à Secretaria de Administração Prisional e Ressocialização (SEAP) os 

esclarecimentos sobre essa ocorrência. No entanto, até o encerramento do trabalho, não 

se obteve resposta.  Assim, cabe recomendar à SEAP que disponibilize tal espaço físico 

no Conjunto Penal inspecionado, na forma prevista na norma transcrita.

IV.3.2 CONJUNTO PENAL DE FEIRA DE SANTANA (CPFS)

O Conjunto Penal de Feira de Santana é gerido pelo Estado e custodia presos provisórios 

e condenados, dando cumprimento às penas privativas de liberdade, em regime fechado, 

semi-aberto e aberto com segurança máxima. O CPFS abriga também internos do sexo 

feminino. A seguir são apresentadas as inconformidades relativas a essa unidade penal.

F. Inexistência de espaço físico para visitas íntimas

De acordo com as entrevistas realizadas com funcionários do Conjunto Penal de Feira de 

Santana,  foi  informado  que  as  visitas  íntimas  são  realizadas  nas  próprias  celas, 

inexistindo um espaço reservado.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Criminal  e  Penitenciária  (CNPCP),  no  art.  1º  da 

Resolução n.º 04/11, define o que segue:

art. 1º . A visita íntima é entendida como a recepção pela pessoa presa, nacional 
ou estrangeira, homem ou mulher, de cônjuge ou outro parceiro ou parceira, no es-
tabelecimento prisional em que estiver recolhido, em ambiente reservado, cuja pri-
vacidade e inviolabilidade sejam asseguradas às relações heteroafetivas e homoa-
fetivas.
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A Resolução supracitada revogou a Resolução n.º 01/99, que já tratava de um ambiente 

reservado para visitas íntimas.

A falta de um espaço para a visita íntima causa constrangimentos tanto para os visitantes 

quanto  para  os  presos,  desrespeitando-se  o  princípio  constitucional  da  dignidade  da 

pessoa  humana.  Solicitou-se  à  SEAP os  esclarecimentos  sobre  essa  ocorrência.  No 

entanto, até o encerramento do trabalho, não houve pronunciamento.

Cabe  a  recomendação à  SEAP para  providenciar  um espaço  apropriado para  visitas 

íntimas no CPFS, em atendimento à determinação do CNPCP.

G. Inexistência de berçário

Durante  visita  ao  Estabelecimento  Penal  de  Feira  de  Santana,  ficou  constatada  a 

inexistência de berçário no local. A Lei de Execução Penal em seu art. 83, §2º, estabelece 

que:

art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas 
dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, tra-
balho, recreação e prática esportiva.

[…]

§2º Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, 
onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mí-
nimo, até 6 (seis) meses de idade.

O objetivo da criação do berçário é, cada vez mais, humanizar o cumprimento da pena 

infligida, como também minimizar os traumas psicológicos nos infantes e suas mães, que 

estão encarceradas. Dessa forma, os bebês não são privados do aleitamento materno e 

recebem os primeiros cuidados maternais após o parto.

Foram solicitados à Secretaria de Administração Prisional e Ressocialização (SEAP) os 

esclarecimentos sobre essa ocorrência. No entanto, até o encerramento do trabalho, não 

se obteve resposta.  Assim,  cabe a recomendação à SEAP para que disponibilize um 

espaço apropriado para o berçário no Conjunto Penal de Feira de Santana.
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H. Não utilização de fardamento pelos internos

A auditoria identificou internos, na unidade prisional, sem utilizar a farda comum a todos 

os presos. A Lei de Execução Penal, em seu art. 12, que se refere à assistência material 

ao preso, determina que:

art. 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento 
de alimentação,  vestuário e instalações higiênicas (grifo não constante do origi-
nal).

A LEP determina ainda, no art. 41, inciso I, como direitos do preso:

art. 41- Constituem direitos do preso:

I – alimentação suficiente e vestuário; (grifo não constante do original).

Assim, além de ser  um direito  dos internos,  o uso de fardamento é um elemento de 

segurança, que permite diferenciar os internos dos não internos. Essa diferenciação é 

relevante, considerando o risco de perpetração de fugas.

Foram solicitados à Secretaria de Administração Prisional e Ressocialização (SEAP) os 

esclarecimentos sobre essa ocorrência. No entanto, até o encerramento do trabalho, não 

houve pronunciamento.

Cabe a recomendação à  SEAP para disponibilizar  vestuário  adequado para  todos os 

internos do Conjunto Penal de Feira de Santana, conforme preconiza a lei.

I. Fragilidade no sistema de segurança no acesso ao Presídio

Na inspeção realizada “in loco”,  verificou-se a fragilidade no sistema de segurança de 

acesso ao presídio. Inexiste um circuito de câmeras de segurança, bem como a sala de 

revista dos visitantes encontra-se em estado precário.
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I.1 Inexistência de circuito de câmeras de segurança e de detectores de metais no 
estabelecimento penal

Constatou-se a inexistência  de câmeras de segurança no acesso ao estabelecimento 

penal de Feira de Santana, bem como de detectores de metais. A foto a seguir demonstra 

a situação encontrada:

Foto 1: Acesso dos visitantes ao Estabelecimento Penal de Feira de Santana.

A fragilidade no sistema de segurança para o acesso ao presídio facilita a entrada de 

artefatos proibidos no estabelecimento penal (armas, drogas, celulares etc.), dificultando a 

fiscalização por parte dos agentes penitenciários.
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I.2 Instalações precárias da sala de revista

Também observou-se que a sala de revista dos visitantes, que está localizada ao lado da 

entrada do Presídio, encontra-se em um estado de conservação bastante precário, com 

mobiliário apresentando um relevante desgaste, dificultando, também, a ação dos agentes 

penitenciários durante o procedimento de revista dos visitantes, conforme foto a seguir:

Foto 2: Sala de revista dos visitantes do Estabelecimento Penal de Feira de Santana.

Foram solicitados à Secretaria de Administração Prisional e Ressocialização (SEAP) os 

esclarecimentos sobre essas ocorrências. No entanto, até o encerramento deste trabalho, 

não foi obtida nenhuma resposta.
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Cabe a recomendação à SEAP para que implemente um sistema de segurança com o 

uso de câmeras, bem como efetue uma reforma nas instalações de acesso ao presídio, 

especialmente na sala de revista.

IV.3.3 CADEIA PÚBLICA DE SALVADOR

A Cadeia Pública de Salvador, inaugurada em 25/03/2010, é gerida pelo Estado e tem a 

finalidade de abrigar os presos provisórios, sendo localizada no Complexo Penitenciário 

no bairro de Mata Escura.

Essa unidade prisional foi projetada e construída para garantir a segurança operacional, 

tendo em vista que o controle dos internos, a fiscalização de abertura e fechamento das 

celas, bem como o funcionamento das instalações elétrica e hidráulica são realizados por 

uma  passarela  superior,  caracterizando  uma  arquitetura  moderna  e  diferenciada  em 

relação às unidades tradicionais.

Além disso,  segundo o  Diretor,  essa  unidade  prisional,  além  de  abrigar  os  detentos 

provisórios,  é uma “porta  de entrada” de todos os presos oriundos de Salvador  e da 

Região  Metropolitana, tendo  em vista  que  é  realizada  uma triagem na  área  jurídica, 

odontológica,  educacional  e  de  saúde  geral.  Posteriormente,  os  detentos  são 

encaminhados a outras unidades prisionais situadas no Complexo Penitenciário.

A seguir são apresentadas as inconformidades relativas a essa unidade prisional.

J. Superlotação na Cadeia Pública de Salvador

Por meio do Ofício Apoio ADM nº 221/2012, 17/10/2012,  o Diretor da Cadeia Pública 

informou a existência de 463 internos nessa unidade prisional, cuja capacidade é de 408 

presos  do  sexo  masculino.  Dessa  forma,  constata-se  uma  superlotação  de  13,48%, 

contrariando o que determina o art.  88 combinado com o art.  92 da Lei de Execução 

Penal:
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Art. 88 [...]
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:
a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e
condicionamento térmico adequado à existência humana;

[...]

Art. 92. O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, observados 
os requisitos da letra a, do parágrafo único, do artigo 88, desta Lei.
Parágrafo único. São também requisitos básicos das dependências coletivas:
a) a seleção adequada dos presos;
b) o limite de capacidade máxima que atenda os objetivos de 
individualização da pena (grifo não constante do original).

A superlotação dos estabelecimentos penais gera conflitos entre os internos, favorece a 

proliferação de doenças,  dentre outras consequências, com prejuízo à ressocialização 

dos presos.

Por  meio  da  solicitação  nº  03,  de  01/11/2012,  foram  requisitados  à  Secretaria  de 

Administração  Prisional  e  Ressocialização  (SEAP)  os  esclarecimentos  sobre  essa 

ocorrência, entretanto, não houve pronunciamento até o encerramento deste trabalho.

Recomenda-se que a SEAP promova ações para o saneamento dessa situação, inclusive 

com a atuação de outros órgãos, como o Ministério Público, a Defensoria Pública e o 

Poder Judiciário.

K. Vulnerabilidade na unidade penal

Na  inspeção  realizada  por  esta  auditoria  em  09/10/2012,  verificou-se  que  existem 

espaços na área externa da Cadeia Pública suscetíveis à entrada de objetos, tais como 

armas,  drogas  e  celulares,  cujo  porte  pelos  presos  não  é  permitido.  Constatou-se, 

também, que inexiste um circuito de câmeras objetivando monitorar os presos, os objetos 

em seu poder, a ocorrência de conflitos e eventuais fugas. 
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Segundo informações veiculadas na imprensa1 em 09/09/2012, cerca de 50% do material 

(drogas,  celulares,  dinheiro,  armas  etc.)  que  entra  na  Cadeia  Pública  é  lançado  por 

pessoas que estão fora da unidade, por cima das cercas. Os alvos são espaços próximos 

às grades das celas. Consta da reportagem que o Sindicato dos Servidores Penitenciários 

do Estado da Bahia (Sinspeb) informou que os maiores problemas enfrentados são a 

ausência de muralha e de tela de proteção, pouco efetivo policial e iluminação deficitária. 

Em 13/04/2011,  ocorreu  um princípio  de  rebelião  na  unidade  penal,  que  foi  contida, 

conforme noticiado pela imprensa2. Foi realizada uma revista nas celas posteriormente, 

sendo apreendidos drogas e aparelhos celulares. Os presos envolvidos na rebelião foram 

transferidos para o Presídio de Serrinha, para a Unidade Especial  Disciplinar (UED) e 

para  a  Penitenciária  Lemos  de  Brito,  os  dois  últimos  localizados  no  Complexo 

Penitenciário da Mata Escura em Salvador.

Assim,  a  falta  de  aparelhamento  (câmeras,  telas  de  proteção,  muros  etc.)  torna  o 

ambiente  inseguro  e  limita  a  atuação  dos  agentes  penitenciários  na  fiscalização  dos 

presos.  Especificamente  quanto  à  ausência  de  câmeras,  tal  situação  dificulta  ações 

preventivas dos agentes. 

Por  meio  da  solicitação  nº  03,  de  04/11/2011,  foram  requisitados  à  SEAP  os 

esclarecimentos sobre  a vulnerabilidade da Cadeia Pública. Até o encerramento deste 

Relatório, não houve manifestação da referida Secretaria.

Recomenda-se à SEAP que viabilize a instalação de um circuito de câmeras e da tela de 

proteção, com a maior celeridade possível. 

1 Disponível em: http://bahianoticias.com.br/principal/noticia/122406-na-cadeia-publica-de-salvador-drogas-sao-jogadas-para-detentos-
por-cima-de-cerca.html  .   Acesso em 01/10/2012.

2 Disponível em: http://www.bahiatodahora.com.br/noticias/bahia/apos-motim-presos-da-cadeia-publica-de-salvador-sao-transferidos  .   
Acesso em 01/10/2012.
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IV.3.4 PRESÍDIO DE SALVADOR

O  Presídio  de  Salvador,  conhecido  como  Casa  de  Detenção,  situado  também  no 

Complexo Penitenciário do bairro de Mata Escura, também, é gerido pelo Estado e abriga 

os presos provisórios da Região Metropolitana de Salvador. É uma das unidades mais 

antigas do Complexo Penitenciário, possuindo um prédio principal e um anexo. 

A seguir são apresentadas as inconformidades relativas a essa unidade prisional.

L. Superlotação

Com base no acompanhamento realizado por esta auditoria e de acordo com os dados 

obtidos  do  site3 da  SEAP,  a  superlotação  atual  da  unidade  corresponde  a  31,50%, 

excedendo em 247 a sua capacidade máxima prevista de 784.

Essa  ocupação do Presídio  de  Salvador  atenta  contra  a  cidadania  e  a  dignidade  da 

pessoa humana, contrariando o art. 5º da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém 

será submetido a tratamento desumano ou degradante”. A Carta Magna também declara 

que “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral” (art. 5º, XLIX).

Além disso,  a  Lei  Federal  n.º  7.210/1984  (Lei  de  Execução  Penal),  em seu  art.  40, 

determina que deve ser imposto a todas as autoridades o respeito à integridade física e 

moral dos condenados e dos presos provisórios.

Esse problema no sistema carcerário também contraria o  caput do art. 85 da LEP, que 

determina  que  “o  estabelecimento  penal  deverá  ter  lotação  compatível  com  a  sua 

estrutura e finalidade”.  O parágrafo único desse artigo ainda sinaliza que o Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) “determinará o limite máximo de 

capacidade do estabelecimento, atendendo a sua natureza e peculiaridades”.

3 Disponível em: http://www.seap.ba.gov.br/index.php/populacao-carceraria. Acesso em 13/09/2012.
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Consequentemente,  essa  superlotação  no  Presídio  de  Salvador  torna  o  ambiente 

inseguro,  insalubre,  favorece  a  proliferação  de  doenças,  provoca  conflitos  constantes 

entre os internos e enseja a ocorrência de fugas, além de atentar contra a dignidade da 

pessoa humana, fundamento da República brasileira.

A SEAP  foi  questionada  sobre  essa  situação,  mediante  a  Solicitação  nº  003/2012, 

contudo, não se pronunciou até o encerramento deste relatório. 

Recomenda-se que a SEAP atente para a superlotação carcerária e promova as medidas 

necessárias ao equacionamento da situação, com a construção de novos módulos e/ou 

unidades e o remanejamento de internos para unidades com capacidade ociosa. É de 

bom alvitre,  também, a continuidade das ações conjuntas com outros órgãos, como o 

Ministério Público, a Defensoria Pública e o Poder Judiciário, para o saneamento dessa 

situação.

M.  Estrutura física precária do Presídio de Salvador

A inspeção realizada no Presídio  de Salvador  revelou a degradação de sua estrutura 

física.  Não  há  conservação  da  pintura  das  paredes  externa  e  interna  dessa  unidade 

prisional. Além disso, os espaços da revista, do alojamento dos agentes penitenciários, da 

cozinha  e  das  celas  são  inadequados  e  atentatórios  à  dignidade  dos  visitantes,  dos 

funcionários e dos internos, conforme exposto a seguir:

• Falta de conservação das instalações físicas

Constatou-se a falta de conservação da pintura da fachada do prédio principal, do anexo 

e paredes internas, com a incidência acentuada de manchas, que evidenciam desgaste 

avançado  das  estruturas,  além  de  instalações  elétricas  comprometidas,  com  fiações 

expostas, e gerador de energia elétrica quebrado, conforme atesta o registro fotográfico:
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Foto 03: Fachada Principal do Presídio de Salvador com desgaste avançado.

Foto 04: Paredes internas sem conservação da pintura e possível infiltração.
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Foto 05: Fiação elétrica exposta.

Uma  das  instruções  básicas  para  a  conservação  da  estrutura  física  das  edificações 

consiste em realizar manutenção preventiva da pintura das paredes interna e externa. 

Esse  procedimento  protege  as  diversas  partes  da  construção  contra  a  deterioração 

provocada pelas intempéries, umidade e sujeira, além de ter efeito estético. Nas paredes 

externas, a pintura evita a desagregação do material e a absorção da água da chuva, 

impedindo o desenvolvimento de mofo no interior da edificação. Quanto à conservação da 

parede interna,  a  pintura ajuda na melhor  distribuição da luz e facilita  a  limpeza e a 

manutenção da higiene, além de proporcionar um aspecto agradável ao ambiente.

No  que  se  refere  às  instalações  elétricas,  a  manutenção  torna-se  fundamental, 

principalmente em construções mais antigas, devido ao envelhecimento natural (vida útil) 

dos componentes elétricos.
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Além disso,  conforme relato dos agentes penitenciários,  o  gerador de energia elétrica 

quebrado  contribui  para  aumentar  a  insegurança  nessa  unidade  prisional  quando  há 

interrupção no fornecimento de energia elétrica. Exemplo disso foi o blecaute que atingiu 

as regiões Nordeste, Norte e Centro Oeste do país no dia 25/10/2012.

• Espaço para revista

Na visita  ao  Presídio  de  Salvador,  em 24/10/2012,  verificou-se  que os  espaços  para 

revista  situados  no  prédio  principal  encontram-se  com  a  infraestrutura  precária.  No 

espaço para revista feminina, não há sanitário. No espaço para a revista masculina, o 

sanitário está interditado, conforme se observa na foto a seguir: 

Foto 06: Sanitário interditado. 

Já no prédio  anexo,  o  espaço para  revista  possui  divisórias  em madeira,  não sendo 

adequado para atender os visitantes dos presos com dignidade, como demonstra a foto a 

seguir:
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Foto 07: Espaços para revista em situação precária (prédio anexo).

Em entrevista realizada com os agentes penitenciários, foi informado que a situação dos 

espaços para revista prejudica a sua atuação, já que não existem condições adequadas 

para exercer sua atividade, bem como há o constrangimento dos visitantes. 

• Alojamento dos agentes penitenciários

O alojamento dos agentes penitenciários encontra-se com a estrutura danificada e com a 

fechadura da porta de entrada quebrada. Há armários enferrujados, alguns sem porta, e 

ventiladores  sem  manutenção,  em  adiantado  desgaste.  Além  disso,  no  sanitário  do 

alojamento,  as  condições  de  manutenção  são  precárias,  com torneira  e  sifão  da  pia 

quebrados,  mictórios  desativados,  espaços  dos  vasos  sanitários  sujos  e  sem  porta, 

espaços de banho sem porta, assim como o ponto de luz no teto sem funcionamento. As 

fotos a seguir revelam a precariedade do alojamento dos agentes penitenciários:
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Foto 08: Armários enferrujados e sem porta.

Foto 09: Mictórios desativados.
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Consequentemente,  as  condições  precárias  detectadas  no  alojamento  dos  agentes 

penitenciários do Presídio de Salvador comprometem a segurança predial,  bem como 

prejudicam o  desempenho  dos  funcionários,  afetando  diretamente  o  atendimento  aos 

visitantes e aos internos. 

• Cozinha

Verificou-se, durante a visita à cozinha, que o piso cerâmico encontra-se em adiantado 

desgaste, inclusive, em alguns locais, as pedras estão soltas. Há também infiltração no 

teto, fiação elétrica exposta, câmeras frigoríficas desativadas e exaustores sem funcionar, 

comprometendo a segurança, higiene e serviços ali realizados. As fotos a seguir ilustram 

a precariedade da cozinha e o acúmulo de elementos que prejudicam o salutar ambiente 

de preparação de alimentos:

Foto 10: Vista interna da cozinha. 
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Foto 11: Infiltração no teto e fiação elétrica exposta.

O Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, constante da 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), dispõe:

4.1.3 As instalações físicas como piso, parede e teto devem possuir revestimento 
liso, impermeável e lavável. Devem ser mantidos íntegros, conservados, livres de 
rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos, 
dentre outros e não devem transmitir contaminantes aos alimentos.

O estado da cozinha, à época da visita, compromete a segurança, a higiene e os serviços 

ali realizados.

• Celas

As celas utilizadas pelos presos estão degradadas, com aparência geral de um espaço 

em  ruína,  indicando  condições  insalubres  e  precárias.  As  portas  de  proteção  estão 

enferrujadas,  as  paredes estão  manchadas e riscadas e  a fiação elétrica  exposta.  O 

registro fotográfico demonstra a situação de uma cela no Presídio de Salvador:
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Foto 12: Cela no Presídio de Salvador.

Foto 13: Porta de proteção da cela enferrujada.
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A Lei de Execução Penal prevê, na alínea “a” do parágrafo único do art. 88, a salubridade 

do ambiente como um dos requisitos básicos de uma cela.

As condições precárias das celas demonstram a ausência de manutenção por parte do 

Estado nessa unidade prisional. Como consequência, a saúde do preso é afetada, bem 

como a sua ressocialização.

Mediante  a  solicitação  nº  03,  de  01/11/2012,  foram  requisitados  à  Secretaria  de 

Administração  Prisional  e  Ressocialização  (SEAP)  os  esclarecimentos  sobre  essas 

ocorrências, entretanto, não houve pronunciamento até o encerramento deste trabalho.

Recomenda-se, assim, que a SEAP providencie,  urgentemente, uma reforma geral no 

Presídio  de  Salvador,  a  fim  de  possibilitar  condições  seguras,  habitáveis,  dignas, 

apropriadas ao abrigo dos presos e realização do trabalho dos agentes penitenciários, 

bem como para preservar a integridade do patrimônio público. Ressalte-se que a falta de 

manutenção nas construções mais antigas, principalmente das instalações elétricas, pode 

ocasionar sobrecarga de energia, curto circuito e até a perda do patrimônio.

N. Vulnerabilidade na unidade penal

Na  inspeção  realizada  em  24/10/2012  no  Presídio  de  Salvador,  verificou-se  que  os 

detectores  pórticos,  inclusive  os  adquiridos  com recursos  federais  (PRONASCI4),  não 

funcionam.  Quanto  aos  detectores  portáteis,  apenas  dois  funcionam,  dos  quatro 

existentes no presídio. O circuito de câmeras está danificado e a sala de monitoramento 

encontra-se desativada.

Vale  ressaltar  que  o  Presídio  de  Salvador  possui  um  prédio  principal  e  um  anexo, 

contendo um elevado contingente de presos que recebem um grande fluxo de visitantes 

semanalmente.

4 Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.
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Segundo  informações  veiculadas  na  imprensa5,  11  detentos  fugiram  do  Presídio  de 

Salvador  em  11/09/2012  e  não  foram  recapturados.  De  acordo  com  as  informações 

noticiadas, os detentos ocupavam três celas distintas e tiveram acesso à área externa do 

presídio por uma passagem feita em uma das celas.

Assim, a falta de aparelhamento torna o ambiente inseguro e limita a atuação dos agentes 

penitenciários  na  fiscalização  dos  presos  e  visitantes.  Especificamente  quanto  às 

câmeras,  o  não  funcionamento  dificulta  ações  preventivas  dos  agentes,  relativas  ao 

monitoramento dos presos, identificação de objetos em seu poder e dos visitantes, assim 

como a identificação de conflitos e eventuais fugas de detentos.  

Por  meio  da  solicitação  nº  03,  de  04/11/2011,  foram  requisitados  à  SEAP  os 

esclarecimentos sobre a vulnerabilidade da unidade penal, contudo, não houve resposta 

até o encerramento deste Relatório. 

Recomenda-se  à  SEAP que  viabilize  o  funcionamento  do  circuito  de  câmeras  e  dos 

detectores de metal pórticos e portáteis.

IV.4 PRONUNCIAMENTO DOS GESTORES

A Secretaria foi informada dos pontos levantados pela auditoria, por meio de expedientes 

administrativos, quando também foram requeridos justificativas e/ou esclarecimentos para 

as questões identificadas durante o exame. No entanto, até o encerramento do trabalho, 

não houve pronunciamento da Secretaria.

5    Disponível em: http://www  . atarde.uol.com.br/bahia/salvador/materias/1452567-presidio-de-salvador-divulga-lista-de-foragidos  .   
Acesso em 12/11/2012.

      http://www.estadao.com.br/noticias/geral,onze-detentos-fogem-de-presidio-em-salvador-(ba),929033,0.htm. Acesso em 
12/11/2012.
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V. CONCLUSÃO

Concluídos  os  exames  relativos  ao  exercício  de  2012,  destacam-se  os  assuntos 

elencados a seguir:

V.1 CONJUNTO PENAL DE ESPLANADA

A. Inexistência de espaço físico para a realização de cultos religiosos

B. Inexistência de espaço físico para visitas íntimas

C. Internos sem praticar atividades educativas

D. Inexistência de biblioteca

E. Inexistência de área destinada à recreação e prática esportiva

V.2 CONJUNTO PENAL DE FEIRA DE SANTANA (CPFS)

F. Inexistência de espaço físico para visitas íntimas

G. Inexistência de berçário

H. Não utilização de fardamento pelos internos

I. Fragilidade no sistema de segurança no acesso ao Presídio

V.3 CADEIA PÚBLICA DE SALVADOR

J. Superlotação na Cadeia Pública de Salvador

K. Vulnerabilidade na unidade penal 
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V.4 PRESÍDIO DE SALVADOR

L. Superlotação

M. Estrutura física precária do Presídio de Salvador

N. Vulnerabilidade na unidade penal 

Gerência de Auditoria 3D, 06 de dezembro de 2012.
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ANEXO 1

 SOLICITAÇÕES
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ANEXO 2
RESPOSTAS DOS GESTORES
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