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Faltade estrutura edeagentes
dificulta fiscalizaçãonaunidade
A falta de estrutura física e
de efetivo humano que per-
mita a fiscalização adequa-
da das unidades prisionais é
o principal problema apon-
tado pelo coordenador-ge-
ral do Sinspeb, Geonias Oli-
veira dos Santos.

Segundo o líder sindical,
atualmente, 20 agentes tra-
balham, por plantão, na su-
perlotada Penitenciária Le-
mosBrito. A cadeia, onde ca-
bem 771 detentos, abriga,
atualmente, 1.315 homens
cumprindo pena.

O ideal, de acordo com o
representante do sindicato
dos servidores penitenciá-
rios, seria que o presídio
contasse com 263 profissio-
nais por plantão (o que sig-
nifica uma média de um
agente para cada cinco de-
tentos custodiados).

Emtodooestado,paracui-
dar de 14 mil presos, o qua-
dro de 1.170 agentes deveria
ser ampliado em 139%, atin-
gindo 2.800 profissionais.
Só assimo sistemaprisional
baiano estaria dentro do

quantitativo considerado
ideal pela entidade.

Soluções
Para o sindicato, a reforma
estrutural e tecnológica das
cadeias e a capacitação dos
agentes seriamasoluçãopa-
ra alguns problemas cen-
trais, como o livre acesso de
pessoas às unidades.

Atualmente, afirma Geo-
nias Oliveira, as prisões não
exigem que os visitantes
provem vínculo com os de-
tentos, o que tem impulsio-
nado uma rede de prostitui-
ção no interior das cadeias.

“Qualquer pessoa que sa-
be o nome de umpreso che-
ga na penitenciária e recebe
umacarteirinhaparapassar
a visitá-lo”, afirma Oliveira.

Do outro lado, a Seap in-
formou,emnota,quepossui
procedimentos de seguran-
ça que buscam dificultar a
entrada de pessoas que não
sejam parentes, amigos ou
companheiras dos internos.
O órgão estadual não deta-
lhou, no entanto, quais pro-
cedimentos são esses.

Em relação ao arremesso
de objetos por cima dosmu-
rosdaunidade,quetambém
foi denunciado pelo Sindi-
cato dos Servidores Peniten-
ciários daBahia, a secretaria
afirmou que mantém par-
ceria coma Secretaria da Se-
gurança Pública (SSP) para o
desenvolvimento de ações
preventivas que visam im-
pediro ingresso clandestino
de pessoas no entorno das
prisões.

O objetivo é estabelecer
um perímetro mínimo no
entorno do complexo.

Agentes apreenderam facões, celulares, isqueiros e outros objetos com os presos

1.315
é o número de presos que
atualmente cumprem
pena na Penitenciária
Lemos Brito, na capital
baiana. A cadeia, porém,
tem capacidade para
apenas 771 detentos

REGALIA Detentos da Penitenciária Lemos Brito são flagrados com churrasco e cerveja; Seap os transferiu para Serrinha

Sindicatodenunciaprivilégiosdepresos
YURI SILVA

Imagens divulgadas pelo
Sindicato dos Servidores Pe-
nitenciáriosdoEstadodaBa-
hia (Sinspeb) à imprensa re-
velaram os privilégios que
alguns detentos da Peniten-
ciária LemosBrito possuem.
Eles são os “frentes”, presos
que comandam pavilhões
da unidade.

Regalias como churrasco,
bicicleta ergométrica, estei-
ra eletrônica, bebidas alco-
ólicas, refrigerantes, acesso
à televisão, entre outras, são
desfrutadas abertamente
por presos empleno regime
de privação de liberdade.

O churrasco exposto em
umadas fotos, por exemplo,
seria parte de uma confra-
ternização de Natal promo-
vida pelos detentos. Nas
imagens, os criminosos po-
sam com facas, armas de fo-
go e bebidas alcoólicas.

OSinspebacusaogoverno
do estado de autorizar a en-
trada das regalias na deten-
ção. De acordo com o coor-
denador-geral da entidade,
GeoniasOliveira dos Santos,
a Superintendência de Ges-
tão Prisional da Secretaria
Estadual de Administração
PenitenciáriaeRessocializa-
ção (Seap) concede os mi-
mos aos presos “em troca da
paz na cadeia”.

A entrada de celulares e
outros pequenos objetos na
Lemos Brito acontece por
meio dos visitantes, mas
também são passados por
sobre osmuros, revela o sin-
dicalista.Osoutrosprodutos
são levados em cami-
nhões-baú para a unidade.

Os produtos que entram
na prisão – como carne, fei-
jão, frango, entre outros –
são vendidos em lojas im-
provisadas conhecidas co-

mo “barracos”.
Contatada para comentar

asacusaçõesdequeautoriza
a entrada de objetos para
evitar rebeliões, a Seap en-
viou uma nota em que não
mencionava o assunto.

Novamente procurada
por A TARDE, a secretaria
não respondeu até o fecha-
mento desta reportagem.

Em nota, o governo do es-
tado admitiu a realizaçãodo
churrasco dentro da peni-
tenciária da Seap.

Superintendente de Ges-
tão Prisional, o major Júlio
César Ferreira dos Santos,
afirmou, no comunicado,
que os nove presos envol-
vidos na festa foram iden-
tificados em dezembro de

2014 e transferidos para a
unidade de segurança má-
xima de Serrinha (a 173 km
de Salvador), onde cum-
prem sanção disciplinar.

“Também foi aberto um
procedimento disciplinar,
com referência à postura
dos internos e sobre o pos-
sível envolvimento de ser-
vidores. A apuração está em

curso e na fase final”, infor-
mou o órgão.

A secretaria afirmou tam-
bém que tomou conheci-
mento do caso pormeio das
denúncias feitaspelos agen-
tes penitenciários.

Interdição
OpromotordeExecuçãoCri-
minal de Salvador, Edmun-
do Reis, considera a possi-
bilidade de interdição da
unidade, mas essa, segundo
ele, seriauma“medidadrás-
tica”, que só será tomada em
último caso, após o encer-
ramento do inquérito civil
instaurado pelo Ministério
Público Estadual para apu-
rar as condições da peniten-
ciária Lemos Brito.

Aberto em meados de
2014, o processo apura di-
versas irregularidades. Os
servidores já foram ouvidos
e perícias foram realizadas.
Os presos, segundo o pro-
motor, seriam interrogados
esta semana, mas os depoi-
mentos serão adiados por
causa da repercussão do ca-
so na imprensa.

Apesar de não fixar data
para o término da investi-
gação,EdmundoReisafirma
que o objetivo do MP é a
instituição, pelo governo es-
tadual,deestruturasmoder-
nas, com scanners huma-
nos, cadastro de visita infor-
matizado,ocupaçãodasmu-
ralhas da penitenciária, en-
tre outras ações a serem
acordadas em um termo de
ajustamento de conduta.

O coordenador do Sindi-
cato dos Servidores Peniten-
ciários, Geonias Oliveira,
conta que o processo do MP
tambémsurgiuapósdenún-
cias feitas pela entidade em
2013e2014. “Oobjetivo sem-
pre foi denunciar a incom-
petência da Seap”, diz.
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No churrasco, detento posa para foto com uma faca

Concessão
de mimos aos
presos teria
o objetivo
de evitar
rebeliões

Presos estocam caixas de refrigerante e de cerveja

Homem com armas brancas; outro utiliza esteira


