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Nossa missão enquanto Órgão Estadual de Administração Penitenciária é 
realizar a custódia provisória (da prisão preventiva, temporária ou civil) ou 
promover a execução da pena decorrente de sentença penal condenatória 
de que não cabe mais recurso, fornecendo ao Juiz da Execução as                         
informações necessárias para o acompanhamento do cumprimento de pena 
e a concessão de benefícios.

Todo o serviço penitenciário é fundado em Leis, Decretos e Portarias que        
garantem direitos e exigem deveres aos servidores e às pessoas presas, regras 
estas que quando são desrespeitadas geram punições.

Os servidores são punidos pela Corregedoria do Sistema Penitenciário e                 
as pessoas presas pelo Conselho Disciplinar presente em cada Unidade                      
Prisional.

Portanto, independente do motivo de prisão, o respeito às rotinas internas 
prisionais e as autoridades constituídas tornam o ambiente penitenciário 
melhor.
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A pessoa presa em situação provisória é aquela que ainda não possui            
condenação de�nitiva, mas se encontra presa em razão de �agrante, prisão 
temporária ou preventiva.

A pessoa presa apenada é aquela que já foi condenada. Portanto, a que já 
possui sentença penal condenatória contra a qual não cabe mais recurso,    
não podendo mais questionar se é ou não culpada pelo cometimento de    
determinado crime.

Se você for de naturalidade estrangeira, o Diretor da Unidade irá o�ciar o 
Consulado até o primeiro dia útil subsequente, comunicando sobre o local e 
a data de seu recolhimento, condições físicas e de saúde, a existência de        
advogado para sua defesa e outras informações que forem necessárias.

Ao público LGBTTI privados de liberdade em unidades prisionais masculinas, 
deverão ser oferecidos espaços de vivência especí�cos, de acordo com a 
legislação vigente.

Provisório ou apenado

 Lei de Execução Penal e as regras de funcionamento das Unidades   Prisionais 
do Estado do Maranhão estabelecem normas às pessoas presas para que 
sejam mantidas a ordem, a disciplina e a segurança na Unidade Prisional.

CHAMAMENTO NOMINAL;

COMUNICAÇÃO: A prisão  deve ser comunicada à família da pessoa presa,              
ao seu Advogado ou à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao juiz,          
podendo o(a) preso(a) exigir o cumprimento desse direito, no momento de 
sua prisão ou após;

INFORMAÇÃO: A pessoa presa será informada de seus direitos, entre os quais 
o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de    
advogado;

INTIMIDADE: Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, bem como 
entrevista pessoal e reservada com o advogado;

A Vida na Unidade Prisional
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CONDUTA oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de 
subversão à ordem ou à disciplina;

CONSERVAÇÃO dos objetos de uso pessoal;

HIGIENE pessoal e asseio da cela ou alojamento; 

INDENIZAÇÃO à vítima ou aos seus sucessores;

INDENIZAÇÃO ao Estado das despesas realizadas com a sua manutenção, 
mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho;

OBEDIÊNCIA às normas disciplinares e cumprimento �el da sentença;

RESPEITO a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

SUBMISSÃO à sanção disciplinar imposta;

TRABALHO execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

Deveres da pessoa presa

URBANIDADE e respeito no trato com os demais condenados.

ALIMENTAÇÃO E VESTUÁRIO 

ASSISTÊNCIA Assistência material, médica, jurídica, educacional, social e reli-
giosa;

ASSISTÊNCIA JURÍDICA Ao   preso(a) que não tem condições para contratar 
advogado, o Estado deve proporcionar defesa técnica, por meio da Defenso-
ria Pública;

ATESTADO de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabi-
lidade da autoridade judiciária competente;

ATIVIDADES PROFISSIONAIS Exercício das atividades pro�ssionais, intelectu-
ais, artísticas e desportivas, desde que compatíveis com a execução da pena;

AUDIÊNCIA Audiência especial com o diretor do estabelecimento;

Direitos da Pessoa Presa
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A disciplina é um ato de colaboração com as regras a que você deve se        
submeter, com o respeito aos servidores da Unidade Prisional.

A obediência às rotinas internas da Unidade Prisional proporciona melhores 
condições de segurança e possibilitam o desenvolvimento de atividades 
assistenciais, de estudo e laborativas com mais intensidade.

Não cometer faltas reduz o tempo de prisão na medida
em que não gera atrasos na concessão de benefícios.

Toda vez que a pessoa presa é punida por cometer
 falta, além de cumprir a sanção física de isolamento,
 inicia-se um período chamado de período de 
reabilitação, que pode durar de três meses a um ano. 
Durante o período de reabilitação, a pessoa presa �ca impedida de fruir               
qualquer tipo de benefício, tais como progressão de regime prisional, saída 
temporária, livramento condicional e até mesmo perder tempo de pena 
eventualmente remido, pelo estudo ou trabalho.

CLASSIFICAÇÃO DAS FALTAS

As faltas disciplinares são classi�cadas em leves, médias e graves e para cada 
tipo há uma previsão de sanção mínima prevista.

DAS FALTAS GRAVES:

- Incitar ou participar de movimento para subverter a 
   ordem ou a disciplina;

- Fugir;

- Possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender 
   a integridade física de outrem;  

- Provocar acidente de trabalho.  

- Descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

- Não observar os deveres previstos nos itens 2 (Obediência ao servidor e 
respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se) e 5 (Execução dos 
trabalhos, das tarefas e das ordens recebidas) do art. 39;

 

Disciplina
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- Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou 
similar, que permita a comunicação com outros(as) presos(as) ou com o    
ambiente externo; 

- Praticar ato previsto como crime doloso.

DAS FALTAS MÉDIAS:

- Atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade 
frente às autoridades, aos funcionários e aos presos;

- Portar material cuja posse seja proibida;

- Desviar ou ocultar objetos cuja guarda lhe tenha sido con�ado;

- Simular doença para eximir-se de dever legal ou regulamentar;

- Induzir ou instigar alguém a praticar qualquer falta disciplinar;

- Divulgar notícia que possa perturbar a ordem ou a disciplina;

- Di�cultar a vigilância em qualquer dependência da unidade prisional;

- Provocar perturbações com ruídos, vozerios ou vaias;

- Perturbar a jornada de trabalho ou a realização de tarefas;

- Perturbar o repouso noturno ou a recreação;

- Praticar atos de comércio, de qualquer natureza, com outros presos ou 
funcionários;

- Comportar-se de forma agressiva durante prática desportiva;

- Inobservar os princípios de higiene pessoal, da cela ou alojamento das 
demais dependências da unidade prisional, ou lançar-lhes água servidas, 
lixo ou outros objetos;

- Destruir, inutilizar ou escaracterizar o fardamento ou qualquer outro objeto 
de uso pessoal fornecido pela unidade prisional;

- Portar ou ter, em qualquer lugar da unidade prisional, dinheiro, cheque, 
nota promissória ou qualquer título de crédito;
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- Receber, confeccionar, ocultar, guardar, ceder, portar, ter ou concorrer para 
que haja, em qualquer local da unidade prisional, objetos que possam ser uti-
lizados em fugas;

- Receber, confeccionar, portar, ter ou consumir bebida alcoólica ou concorrer 
para sua fabricação;

- Praticar fato previsto como crime culposo ou contravenção, sem prejuízo da 
sanção penal;

- Mostrar displicência no cumprimento do sinal convencional de                                   
recolhimento ou formação;

- Faltar ao trabalho sem causa justi�cada;

- Descumprir horário estipulado, sem justa causa, para o retorno da saída 
temporária;

- Manter ou possuir anotações com números de telefones, de contas                       
bancárias, de rifas, dentre outras consideradas impróprias;

- Ser destinatário, receber, portar, guardar, ocultar, ceder, utilizar ou                                
intermediar o uso de peça ou acessório relacionado a telefonia móvel ou de 
rádio comunicação ou dados, desde que não constitua falta grave;

- Faltar com a verdade,

- Recusar a assistir aula ou tarefa escolar sem razão justi�cada;

- Utilizar meios escusos para o envio de correspondência;

- Omitir ou distorcer informações referentes a instrução de procedimento    
disciplinar em que funcione como testemunha;

- Faltar, se ausentar ou se encontrar em local diverso do local de trabalho                  
de�nido pela autoridade competente;

- Entregar, receber ou arremessar objeto, ou qualquer tipo de instrumento, de 
uma cela, ala, pátio ou pavilhão para outro, ou para o interior ou exterior da 
unidade  prisional;

- Lavar, secar ou estender roupas em local não permitido;

- Utilizar material, ferramenta, utensílio ou outro objeto da unidade prisional 
sem a devida autorização ou proibido;

- Trocar de cela sem autorização.
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DAS FALTAS LEVES:

- transitar indevidamente pela unidade prisional;

- comunicar-se com visitantes sem a devida autorização;

- comunicar-se com presos em regime de isolamento celular ou entregar a esses 
quaisquer objetos sem autorização;

- manusear equipamento de trabalho sem autorização ou sem conhecimento do 
responsável, mesmo a pretexto de reparos ou limpeza;

- adentrar em cela alheia sem autorização;

- improvisar varais e cortinas na cela, no alojamento ou no pátio interno, comprome-
tendo a vigilância, salvo em situações excepcionais autorizadas pelo Diretor Geral da 
Unidade Prisional;

- utilizar-se de bens públicos, de forma diversa para a qual os recebeu;

- ter a posse de papéis, documentos, objetos ou valores não cedidos e não autoriza-
dos pela unidade prisional;

- estar indevidamente trajado;

- usar material de serviço para �nalidade diversa da qual foi prevista;

- remeter correspondência sem o registro regular da área competente;

- utilizar objeto pertencente a outro preso sem o devido consentimento;

- recusar-se a assistência ou ao dever escolar sem razão justi�cada;

Constituem sanções disciplinares a advertência verbal, a repreensão, a suspensão ou 
restrição de direitos, o isolamento na própria cela ou em local adequado e a inclusão 
no regime disciplinar diferenciado (RDD).

Na aplicação das sanções disciplinares, serão levados em conta a natureza, os motivos, 
as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu 
tempo de prisão.

O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a trinta dias, 
ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado.

Sanções
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Para todos os tipos de falta a Lei prevê uma consequência virtual, chamada de período 
de reabilitação, isto é, tempo em que a pessoa presa não poderá receber benefícios da 
execução penal, pois terá validade em seu atestado de comportamento que                  
obedecerá a gravidade da falta disciplinar em que foi punido. Por exemplo, lista-se a 
seguir os períodos da reabilitação por natureza da falta:

- Grave: período de reabilitação de 12 (doze) meses;

- Média: período de reabilitação de 06 (seis) meses;

- Leve: período de reabilitação de 03 (três) meses.

O período de reabilitação começa a ser contado do dia seguinte a imposição da 
sanção (seja ela qual for).

O cadastramento de visitas, no caso das Unidades Prisionais situada na capital, é de 
competência da Supervisão de Assistência às Famílias – SAF, localizada na Av. dos       
Franceses, s/n, Anexo SEAP, ao lado do viaduto do café, e no caso das Unidades Prisio-
nais do interior, é na Unidade Prisional onde a pessoa presa encontra-se custodiada.

São requisitos para o cadastro de visitantes ser parente 
próximo, conforme os seguintes vínculos familiares:

1. cônjuge ou companheiro(a);

2. ascendentes até o 2º grau: pai (padrasto) e mãe (madrasta), 
    avôs e avós;

3. descendentes até o 2º grau: �lho(s), �lha(s) e enteado(a) 
    e netos(as), irmão(s).

Quando a pessoa presa não contar com visitantes descritos acima, é permitida a             
inclusão de duas outras pessoas no Cadastro Único de Visitantes, de maneira                       
excepcional. Porém, neste caso não será permitido o acompanhamento de crianças.

As visitas têm a �nalidade de preservar as relações da pessoa presa com a sociedade, a 
família, companheiro(a) e os parentes, sob vigilância e com limitações, buscando           
contribuir no seu processo de ressocialização e reintegração social de forma                         
espontânea ao âmbito familiar e comunitário.

Do direito a visita
DO CADASTRAMENTO DE VISITANTES
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Leite

Existem 04 (quatro) modalidades de visita: Assistida, Social, de Crianças e Adolescentes 
e Íntima.

As visitas poderão ser suspensas em caráter excepcional ou emergencial, a critério do 
Diretor da Unidade Prisional, desde que fundamentadas, visando a preservação das 
condições sanitárias, de saúde coletiva dos(as) presos(as), da ordem, da segurança e da 
disciplina da Unidade Prisional, sendo normalizadas assim que o problema tiver sido 
sanado.

REGALIA

São permissões estabelecidas em normas que asseguram a pessoa presa de bom 
comportamento o acesso a determinados itens e alimentos. 

Por não se tratar de direito, caso a pessoa presa se envolva em ocorrência que abale o 
seu comportamento, esta poderá vir a perder determinada regalia que lhe era garan-
tida.

A seguir se destaca quais são os alimentos e itens tidos como regalias;

Dependem do bom comportamento:

Alimentos e itens permitidos em cela
(conforme Portaria SEAP nº. 982/2016)

Art. 2º. Fica estabelecido como regalia, garantida apenas aos presos de comportamento 
carcerário exemplar, ter em cela os seguintes itens, os quais somente serão admitidos pela 
Unidade Prisional no dia da visitação social, através de visitante devidamente cadastrado, 
de�nida e conforme descrição e quantidades que seguem:

I - alimentos, conforme limite semanal por preso:

a) leite em pó, até 250g;

b) biscoito, exceto recheado, limitado a 500g;

c) frutas: banana e/ou maçã, limitado a quantidade de até 10 (dez) unidades.

II - xampu e condicionador, somente para mulheres, desde que armazenados em              
embalagens transparentes e de fácil �scalização;
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III - 01 (um) ventilador por preso de até 30cm;

IV - 01 (um) aparelho televisor por cela, de até 32 polegadas se LCD/LED, ou até 21             
polegadas se tubo/CRT;     

V - 01 (uma) antena de TV por cela e cabo para antena tipo �ta, em tamanho autoriza-
do pela Unidade Prisional;

VI - 01 (um) caixa de som de pequeno porte (portátil) por cela com potência de até 10 
W RMS;

VII - cigarro, fumo des�ado e isqueiro: até 02 (duas) carteiras por semana, por preso, e 
01 (um) isqueiro por mês, exceto da marca “Bic”.

Após ser admitido(a), você será acolhido(a) na Unidade Prisional e, além de 
ser orientado pelos diretores e pro�ssionais da área de atendimento, deverá 
observar as regras referentes à rotina, de acordo com o que segue:

Tratamento: 

- Os servidores devem ser chamados de SENHOR, SENHORA ou AGENTE;

- Os presos serão chamados pelo NOME.

- Durante os deslocamentos você deverá andar de cabeça baixa olhando para o 
chão, com as mãos na cabeça;

- Antes de sair da cela, deverá aguardar o comando do Servidor;

- Para sair do pátio de banho de sol, todos devem �car posicionados no fundo 
deste, para sair individualmente após comando do Servidor;

- Para sair da sala de aula ou o�cina, deverá fazê-lo individualmente após coman-
do do Servidor;

Procedimentos de rotina na unidade
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- Durante o procedimento de algemamento e desalgemamento, a mão que estiver 
solta deverá permanecer na cabeça;

- Sempre que o Servidor adentrar a galeria, todos os(as) presos(as) deverão                                                 
permanecer em silêncio, �cando posicionados ao fundo e de costas;

- Quando o alarme soar, vá para o fundo da cela ou pátio, mantenha-se sentado(a) 
e com as mãos na cabeça, de costas para a entrada. Aguarde o comando do                       
Servidor;

As celas serão veri�cadas periodicamente não devendo serem:

 • Rabiscadas;
 • Dani�cadas;
 • Amarrados ou pendurados objetos nas portas ou janelas;
 • Obstruídas portas ou janelas;
 • Mantidos objetos não permitidos na cela.

- As refeições deverão ser consumidas no dia em que forem entregues, sendo 
proibido acumular comida e lixo na cela, visto que serão recolhidos nos dias 
de revista de cela.

- Todos materiais que você receber (colchão, roupas, itens de higiene e 
alimentação, livros, etc.) serão recebidos mediante assinatura de Termo de 
Recebimento. 

- Em caso de danos provocados você será responsabilizado em procedimen-
to próprio;

- O banho de sol será ao critério da Administração;

- Se você se recusar sair da cela ou descumprir ordem direta determinada 
pelo Agente, será aberto um procedimento administrativo para apuração de                  
responsabilidade e eventual punição;
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No espaço determinado para o procedimento, entregue a camisa, bermuda, calça, 
peças íntimas e calçados no local de revista;

Será feita revista visual, manual e com detector de metais nas camisas, bermudas, 
calças, peças íntimas e calçados, caso a unidade disponha deste equipamento;

A revista será realizada da seguinte forma:

Cabelo e barba:
Realizar revista manual.

Orelha e Nariz:
Realizar revista visual;
Dobre as orelhas para frente;
Mostre as cavidades nasais.

Boca: 
Abra a boca; 
Levante a língua;
Levante os lábios superior e inferior;
Passe os dedos sobre as gengivas;
Retire a prótese dentária, caso utilize.

Mamas:
Retire o sutiã, quando aplicável, levante as mamas.

Umbigo:
Revista visual.

Braços e mãos:
Levante os braços para que seja feita a revista visual.

Ânus, Vagina:
Faça 01 (um) agachamento de frente;

Costas:
Vire de costas para vistoria visual nas costas.

Procedimento de Revista- Durante o procedimento de algemamento e desalgemamento, a mão que estiver 
solta deverá permanecer na cabeça;

- Sempre que o Servidor adentrar a galeria, todos os(as) presos(as) deverão                                                 
permanecer em silêncio, �cando posicionados ao fundo e de costas;

- Quando o alarme soar, vá para o fundo da cela ou pátio, mantenha-se sentado(a) 
e com as mãos na cabeça, de costas para a entrada. Aguarde o comando do                       
Servidor;

As celas serão veri�cadas periodicamente não devendo serem:

 • Rabiscadas;
 • Dani�cadas;
 • Amarrados ou pendurados objetos nas portas ou janelas;
 • Obstruídas portas ou janelas;
 • Mantidos objetos não permitidos na cela.

- As refeições deverão ser consumidas no dia em que forem entregues, sendo 
proibido acumular comida e lixo na cela, visto que serão recolhidos nos dias 
de revista de cela.

- Todos materiais que você receber (colchão, roupas, itens de higiene e 
alimentação, livros, etc.) serão recebidos mediante assinatura de Termo de 
Recebimento. 

- Em caso de danos provocados você será responsabilizado em procedimen-
to próprio;

- O banho de sol será ao critério da Administração;

- Se você se recusar sair da cela ou descumprir ordem direta determinada 
pelo Agente, será aberto um procedimento administrativo para apuração de                  
responsabilidade e eventual punição;
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Pés:
Coloque as mãos na parede e levante um pé;
Revista visual do solado e entre os dedos do pé;
Repita o mesmo procedimento para o outro pé.

Próteses:
Retire a prótese;
*Se houver necessidade, um pro�ssional do Setor de Saúde irá auxiliar    
na retirada da prótese;
Será feita a revista visual e manual;
A prótese será devolvida;
*Se houver necessidade, um pro�ssional do Setor de Saúde irá auxiliar    
na recolocação da prótese. Ao término, serão devolvidas camisas, 
bermudas, calças, peças íntimas e calçados;
Se vista;
Logo após você será algemado(a).

O Plano de Individualização de Pena (PIP) é elaborado pela Comissão Técnica de       
Classi�cação existente na Unidade Prisional em que você está custodiado e se refere a 
cada preso(a) que será classi�cado por sexo, idade, antecedentes, passado criminal, 
dentre outros critérios, por meio deste, você será inserido nos programas oferecidos de 
acesso ao trabalho, ao estudo, próprios para cada grupo, o que vai facilitar a preparação 
para seu retorno à sociedade.

Plano de Individualização de Pena - PIP
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Você já pode prosseguir sua vida livremente, ou em regime 
mais brando do que o fechado, mas lembre-se:

 - Sua pena deve ser cumprida até o �nal, sob pena de revogação do benefício 
(quebra);

- Ao ser liberado, lembre-se de acompanhar outros processos pendentes, 
caso tenha;

- Procure ajuda e assistência médica, caso seja dependente químico;       

- Procure uma ocupação lícita e logo que conseguir, comunique o Juiz;

Prossiga nos estudos, pois só assim poderá ter uma vida 
melhor e poderá exercer plenamente sua cidadania.

“Não importa onde você parou, em que momento da vida você se 
cansou, o que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar.

Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças 
na vida e, o mais importante: acreditar em você novamente.” 

(Carlos Drummond de Andrade)

A vida depois de sair da unidade
prisional
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Núcleo de Execução Penal (NEP) 
Fone: (98)3235—2408/6779.

- Endereço: Rua das Jaqueiras, Qd.57, nº31, Jardim Renascença, São Luís/MA.

Fórum Desembargador Sarney Costa 
 Fone: (98)3194-5400.

- Endereço: Av. Carlos Cunha, S/N, Calhau, São Luís/MA. Cep: 65076-905

1ª Vara de Execução Penal 
Fone: (98) 3194-5800/5802.

- Endereço: 4º Andar, Fórum Desembargador Sarney Costa.

2ª Vara de Execução Penais  
- Fone: (98)3227-3151.

- Endereço: Rua das Sucupiras, Qd. 47, Casa 31, Renascença, São Luís/MA.

Secretaria de Direitos Humanos e Participação 
Popular (SEDIHPOP) 

Fone: (98) 3256-5344 (Ouvidoria).
- Endereço: Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N, 2º Andar, Bloco A, 

Edifício Clodomir Miller, Calhau, São Luís/MA. Cep:65051-000.

Viva Cidadão
• UNIDADE BEIRA-MAR

- Fone: (98) 3223-3052/3232-0162
- Endereço: Avenida Beira-Mar, S/N, Beira-Mar. Cep:65010-000.

• UNIDADE JARACATI
- Fone: 3266-1149

- Endereço: Av. Carlos Cunha, 3000, Jaracati, Cep: 65075-820, lojas 91 a 98, 
subsolo do Shopping Jaracati.

• UNIDADE JOÃO PAULO
- Fone: (98) 3243-5174

- Rua Riachuelo, S/N, João Paulo. Cep: 65040-060, São Luís/MA

• UNIDADE SHOPPING DA ILHA
- Endereço: Av.Daniel da La Touche, 987, Cohama. Cep: 65074-115, Piso L4.

• UNIDADE PÁTIO NORTE (SÃO JOSÉ DE RIBAMAR)
- Fone: (98)2366-1149/3266-1149

- Endereço: Estrada de São José de Ribamar, MA 201, Km 05, nº1000, 
Saramanta. Cep: 65110-000.






