
Inspeção ao Centro Psiquiátrico Pedro Marinho Suruagy
Localização: BR 104, Km 14, Maceió-AL

RELATÓRIO

A  visita  ao  Manicômio  Judiciário,  destinado  precipuamente  a  pacientes  em 

cumprimento de medida de segurança fora realizada em 16/07/08. As informações que 

seguem  foram  extraídas  de  formulários  contendo  diversas  perguntas,  que  foram 

respondidas por funcionários da Direção do estabelecimento, bem como de relatos de 

internos  entrevistados  formal  ou informalmente no  decorrer  da  inspeção em todo o 

local, que contribuíram de sobremaneira à conclusão deste relatório.

DA IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO E SUA DIRETORIA

A  Diretora-Geral,  Sra.  Magali  Pimentel  Cardoso,  advogada  e  Procuradora 

Estadual Aposentada, atua na área penitenciária há cerca de 10 (dez) anos. Em resposta 

ao questionário apresentado, afirmou não ter realizado nenhum curso no tangente ao 

sistema prisional de uma forma geral. Indagada a respeito do tempo prestado às funções, 

referiu dedicar-se integralmente ao trabalho, no entanto, trabalhando de segunda à sexta, 

no  horário  das  9h  às  16h,  não  morando nas  imediações  do  estabelecimento,  o  que 

contraria a Lei de Execuções Penais, que, no parágrafo único do art. 75, impõe o fato de 

que  “o  diretor  deverá  residir  no  estabelecimento,  ou  nas  proximidades,  e  dedicará 

tempo integral à sua função” (grifo nosso).

O  estabelecimento  possui  Diretor  de  Segurança  e  Disciplina,  o  Sr.  Helder 

Accioly,  com  formação  superior  em  Jornalismo,  tendo  sido  admitido  no  último 

concurso para agente penitenciário, desempenhando suas funções há 08 (oito) meses. O 

Diretor  Administrativo,  Marcelo Antônio da Silva,  faz parte  da  Polícia  Civil,  tendo 

formação superior em Psicologia, estando no cargo há 11 (onze) meses.

A  Coordenadoria  da  Assistência  Médica  é  composta  por  Petrúcio  Torres 

(gerente médico), psiquiatra, o qual desempenha este mister há 07 (sete) meses. A Sra. 

Rosângela Mendes, advogada, é responsável pela Coordenadoria de assistência jurídica 

do estabelecimento, juntamente com José Sebastião Oliveira Santana, que curiosamente 



é  agente  penitenciário  concursado.  A  Sra.  Denise  Deusdete  é  Coordenadora  de 

Assistência Social (demais informações não constam do formulário).

A assistência educacional inexiste, não havendo, no momento, qualquer previsão 

de retorno das atividades, as quais eram realizadas por membros do sistema.

DO PESSOAL DE APOIO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Como relatado acima, o quadro de pessoal no estabelecimento é organizado em 

diferentes categorias funcionais, que, a despeito de realização correta ou não, procuram 

atender às necessidades do serviço.

As  atribuições  relativas  às  funções  de  direção,  chefia  e  assessoramento  do 

estabelecimento e às demais funções têm suas atribuições especificadas em documento 

oficial, sancionado (segundo as informações obtidas) pelo Intendente Penitenciário.

O estabelecimento não possui regimento interno.

São  usados  os  critérios  de  vocação,  capacitação  profissional,  antecedentes 

pessoais do candidato na escolha do pessoal administrativo, especializado, técnico e de 

vigilância. Sendo, em sua maioria, admitidos por concurso público.

Até o presente momento, não há previsão de progressão ou ascensão funcional 

dos  funcionários,  encontrando-se  na  Assembléia  o  projeto  de  cargos  e  carreiras.  A 

situação é temerária, vez que o curso de formação, em particular, no caso dos agentes 

penitenciários, fora realizado de forma precária, causando diversos incidentes levados 

ao conhecimento da sociedade pela mídia.

Visto abrigar internos de ambos os sexos, fazem parte do quadro de pessoal, 

profissionais  do  sexo  feminino,  são  elas:  02  (duas)  assistentes  sociais,  07  (sete) 

psicólogas,  01  (uma)  médica,  14  (catorze)  auxiliares  de  enfermagem  e  20  (vinte) 

agentes  penitenciárias.  Não  há  nutricionista  específica  no  estabelecimento,  havendo 

notícia da existência de apenas 01 (uma) para todo o sistema prisional. 

Ao todo, são 210 (duzentos e dez) funcionários trabalhando na unidade. 

São 81 agentes do sexo masculino,  20 do sexo feminino,  que trabalham em 

turnos  de  24/96h  (trabalham  24h  com  folga  de  96h),  e  sua  função  principal  é  a 

segurança do internado e dos reeducandos que foram deslocados.

Há apenas 01 viatura à disposição do estabelecimento, que serve para toda a 

necessidade que existir.



Existem 08 médicos e 01 gerente médico – que coordena os demais, fazendo 

ainda atendimentos e emitindo pareceres – dentre os quais figuram clínicos-gerais e 

psiquiatras.

Na área odontológica,  a  unidade conta apenas com 01 dentista,  a Sra.  Lúcia 

(restante do nome prejudicado), que trabalha das 09h às 12h (não há registro dos dias 

trabalhados).

São 08 os psicólogos, dos quais, apenas 01 é do sexo masculino.

Existem 02 enfermeiras com formação superior, e 17 auxiliares de enfermagem.

O ofício da terapia ocupacional é realizado por pessoas sem formação superior.

Apenas 01 farmacêutico com formação superior.

Há plantões  noturnos,  onde  os  17  auxiliares  de  enfermagem participam,  em 

revezamento (não especificado), inclusive nos finais de semana, quando ficam 05. A 

farmácia funciona diariamente, 24h por dia.

O atendimento médico externo,  quando necessário,  é  realizado no Sanatório, 

HDT  e  Hospital  Universitário.  Geralmente,  05  internos  por  semana  são  levados  a 

atendimento nos referidos hospitais.

Muito embora não haja notícia de qualquer movimentação a respeito, a intenção 

da  Diretora-Geral  (consignada  no  formulário)  é  de  levar  ao  Centro  Psiquiátrico  o 

tratamento para usuários de drogas.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Em  síntese,  não  há  dotação  destinada  ao  custeio  e  investimento  no 

estabelecimento, em tudo se depende da Intendência Penitenciária.

A Diretora-Geral, emitindo opinião pessoal, afirmou que se R$ 1.000,00 fossem 

previstos e enviados, muita coisa poderia ser feita. 

Perguntada sobre qual a necessidade mensal em dinheiro para a manutenção e 

conservação do estabelecimento nas atuais condições, referiu que “se tivesse orçamento 

para fazer manutenção, seria ele apenas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) somente o 

aspecto físico.

Perguntada sobre quaisquer sugestões para a melhoria do serviço prestado pelo 

estabelecimento  quanto  à  questão  orçamentária,  a  ilustre  Diretora-Geral  apenas 

mencionou  necessidade  de  equipamentos  e  utensílios  para  a  sala  dos  médicos, 



condicionadores de ar, computadores, impressoras, etc., em momento algum fazendo 

referência,  nem sequer  manifestando repulsa ou indignação às  condições  das  alas  e 

quartos dos internos.

DA CAPACIDADE DE VAGAS E POPULAÇÃO CARCERÁRIA

O Centro Psiquiátrico possui capacidade para abrigar 148 (cento e quarenta e 

oito) presos. Atualmente, existem 119 (cento e dezenove) internos, dos quais 84 (oitenta 

e quatro) cumprem medida de segurança. São 110 (cento e dez) homens e 09 (nove) 

mulheres. Destas, 04 (quatro) já cumpriram integralmente suas medidas de segurança.

A idade dos internos varia de 18 a 65 anos. Maior é o número de pacientes com 

idade entre 46 e 55 anos, que chega a 40 deles.

O número de pacientes sem referência familiar chega a 18, dentre os quais, 08 já 

cumpriram integralmente sua medida de segurança, e deram entrada no estabelecimento, 

fazendo-se uma média, há 23 anos.

Os  pacientes  provisórios  que  aguardam  a  realização  de  laudos,  decisão  do 

Magistrado, ou estão ali para tratamento temporário, perfazem o número de 27 pessoas. 

A maioria deu entrada há mais de 01 ano e ainda espera respostas.

Número preocupante é o da relação de internos que vieram de outros presídios, 

que chega a 41. Estes cumprem pena e foram encaminhados ao Centro Psiquiátrico por 

não terem convívio  nos  locais  onde  se  encontravam.  Alguns  chegam a  permanecer 

mesmo sem ordem judicial, trazendo certa tensão aos funcionários da unidade, uma vez 

que não dispõem de meios de proteção iguais aos dos presídios que verdadeiramente são 

destinados a condenados que cumprem penas privativas de liberdade, e até pelo fato de 

ficarem isolados  dos  demais internos,  sem direito  a  sair  de suas alas.  A situação é 

complicada, e seu fim não parece próximo. A denúncia feita pelos próprios internos é de 

que  muitos dos reeducandos encaminhados ao estabelecimento só o conseguem por 

terem parentes ou conhecidos trabalhando no sistema.

DO TRABALHO INTERNO

O  trabalho  interno  é  desempenhado  por  apenas  18  dos  internos,  que 

desempenham seus ofícios na limpeza e manutenção, horta e artesanato.



Um dos internos, entrevistado, que já teve sua desinternação autorizada há 04 

anos,  é  responsável  pelo  portão  da  cozinha,  e  lá  permanece  no  horário  das  13h às 

15h30min,  percebendo  por  isso  o  valor  de  R$  80,00  (oitenta  reais),  valor  máximo 

recebido por um trabalhador interno.

Perguntado sobre o motivo de permanecer ali, afirmou ainda não ter arranjado 

um lugar para morar, além do fato de não ter condições.

É ajudado por um primo, que lhe envia a quantia mensal de R$ 100,00 (cem 

reais), com o qual se comunica através de uma secretária, sendo raras as vezes em que 

fala diretamente com o mesmo.

Pela  conversa,  pôde-se  perceber  que  o  local  é  mais  favorável  aos  que  têm 

melhor discernimento, e que podem falar ou reclamar seus direitos, que, por serem mais 

esclarecidos, conseguem vantagens que outros não têm chance de obter.

Em  geral,  não  relatou  defeitos  ou  despreparo  dos  funcionários,  apenas 

mencionou desejo por mais médicos atendendo, com a possibilidade de 01 médico por 

ala e manifestou desgosto em relação ao almoço, que todos os dias só traz frango no 

cardápio.  Elogiou  o  trabalho  desempenhado  pelas  assistentes  sociais  e  terapeutas 

ocupacionais,  e  mencionou  como  ponto  importante  os  representantes  da  religião 

evangélica, que estão sempre presentes, dando conselhos e convertendo cada vez mais 

internos, mantendo suas mentes ocupadas.

CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

Existem 09 alas para internos do sexo masculino, com celas individuais para 

todos. Contudo, puderam ser constatadas celas com mais de 01 interno dormindo.

Há  apenas  01  cela  destinada  a  internos  do  sexo  feminino,  com  14  celas 

individuais.

Todas  as  instalações  não  têm  condições  adequadas,  com  portas  e  janelas 

danificadas, paredes mal pintadas, precisando de reparos gerais e com urgência.

A situação não é muito diferente da de 01 ano atrás, quando da inspeção do 

Conselho Penitenciário, em que foram constatados basicamente os mesmos problemas, 

mas nada se fez até agora.

Os níveis de aeração, insolação e condicionamento térmico variam entre bom e 

satisfatório, mas podem e têm de ser melhorados.



Mas as alas têm saídas de esgoto abertas, com locais com água parada,maneira que



tornam potenciais focos de dengue. 







Não há camas e colchões suficientes, inclusive para os agentes penitenciários 

que fazem plantões. Os pacientes que conseguem ter algum resto de espuma têm luxo, 

os que não, dormem no chão, com no máximo lençóis enrolados próximos ao lixo de 

seus quartos e aos seus poucos pertences.

Os banheiros não têm portas, todas foram quebradas e nunca mais repostas. As 

bacias sanitárias não dispõem de descarga. Na maioria das vezes se toma banho por um 

cano  (quando  existente).  Em  muitos  quartos  puderam  ser  observadas  garrafas  de 

refrigerante e até baldes com água, que eram utilizadas tanto para beber quanto para 

tomar banho, a depender da necessidade.

Em algumas celas, os próprios internos se encarregam de fazer a limpeza, em 

outras, o mau cheiro torna insuportável a presença de alguém. 

Assim, no que diz respeito à conservação, limpeza, iluminação interna e externa 

no período da noite, pode-se, sem sombra de dúvida, dizer que são péssimas, tanto nas 

alas quanto dentro das celas. Não foram poucos os locais em que não havia lâmpada, no 

período da noite, os internos ficam à mercê da sorte.

















 











Não há local para realização de velórios.

Não  há,  da  mesma  forma,  instalações  específicas  para  Juiz  da  Execução, 

Promotor de Justiça, Advogados e estagiários.

Também inexiste local para isolamento.

Os dias de visita são 02 durante a semana, às quintas e domingos das 14h às 17h, 

mas há flexibilidade caso a caso.

Na  lavanderia  as  centrífugas  não  funcionam,  todas  esperando  conserto.  E  a 

máquina para lavagem de roupas é doméstica, e não para o porte de um estabelecimento 

penal.

Não há distribuição de vestuários,  vivendo muitos dos  pacientes com roupas 

sujas e rasgadas, ou com roupas dadas por familiares em raras ocasiões.

Existe um campo de futebol, utilizado sem sistematização.

Não  existe  manutenção  permanente  no  refeitório,  só  em casos  extremos.  A 

câmara frigorífica não funciona há muito tempo.

Existem  07  enfermarias  dentro  das  alas,  porém  precárias,  sem  leitos  que 

comportem a demanda de pacientes.

O controle dos medicamentos é feito pelo prontuário de cada um, mas não há 

esterilização dos instrumentos.

Os  pontos  positivos  são  as  vacinações  contra  tétano,  hepatite,  etc.,  com  a 

participação da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde.

Entretanto, uma das mais críticas situações existentes foi a de paciente que não 

tinha atendimento médico há 10 (dez) dias, de acordo com relato de outros internos. 

Ainda segundo os mesmos, o referido paciente fazia todas as necessidades fisiológicas 

onde  se  encontrava,  e  ali  permaneceu  sem  que  qualquer  funcionário  do  Centro 

Psiquiátrico tomasse alguma atitude. A desídia foi absurda a ponto de seus próprios 

companheiros realizarem sua higiene. Não se parou por aí.

A barbearia funciona da pior forma possível, a falta de material é patente. 01 

lâmina de barbear é usada para 04, 05 pacientes, trazendo risco de doenças para todos. 

A cadeira usada está quebrada e rasgada, imprestável, a espuma de barbear é feita com 

sabonete.

Na  cozinha,  assim como no  refeitório,  as  condições  sanitárias  são  feitas  de 

forma precária, na falta de material de limpeza. Seus utensílios são precários, havendo 

relatos de choques.  Balcão de aquecimento,  panela  de pressão industrial,  todos sem 



funcionar. Os funcionários são 05, no total, divididos em 02 equipes, sem fardamento 

adequado.

O cardápio varia pouco. As refeições são servidas às 07h da manhã, 13h e 17h 

em média. Pelo café da manhã é servido pão com manteiga e café. No almoço arroz, 

feijão e frango, sempre. A última refeição varia um pouco mais, servindo aos internos, 

sopas, pães, café, salsicha, etc.

Por  fim,  talvez  na  visão  mais  caótica  das  reais  condições  daquele 

estabelecimento, pudemos observar o esgoto a céu aberto, que fica ao lado da cozinha, 

sendo separados apenas por uma parede.

Em  latas  de  lixo,  ali  naquele  mesmo  local,  havia  vidros  de  remédio, 

provavelmente fora da validade, bem como de seringas descartáveis já usadas e jogadas 

ali sem cuidado algum, dificultando, inclusive, sua transportação, e sujeitando a quem 

as colete, a eventual contração de doenças pelo contato com suas agulhas, por não haver 

qualquer separação com o lixo comum.





















Não é demais dizer, que o descaso vai fazendo sua moradia. Infelizmente, ano a 

ano se tem essa visão, e muitos acabam por se acostumar. A situação toda é de tristeza 

que não se pode mensurar.

Casos se destacam no meio de tantos. Impressionante o caso da paciente Rosália 

Maria da Conceição, que segundo o documento fornecido pela Direção da unidade, deu 

entrada  naquele  estabelecimento  em  30/05/1979  e  teve  sua  medida  de  segurança 

cumprida em 30/05/1982, lá se vão mais de 26 (vinte e seis) anos de uma espera sem 

motivo explicado ou explicável. 

Muitos dos que ali ainda habitam, perderam o contato com familiares, foram 

abandonados ou têm medo de retornar ao convívio.  Por razões pessoais  e  sem fim, 

dentro de sua particular lucidez, as formas de se expressar são inúmeras: os olhares e 

gestos cativantes; o receio e curiosidade por gente nova por ali transitando; a indignação 

e os gritos por qualquer um que os ajudem.


