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RELATÓRIO DA FORÇA-TAREFA DEFENSORIAL NA 

PENITENCIÁRIA MISTA “JUIZ FONTES IBIAPINA” EM 

PARNAÍBA/PI 

 

1. INFORMAÇÕES INICIAIS 

 

A Força-Tarefa é fruto de uma parceria entre a Defensoria Pública e a 

Secretaria de Justiça e dos Direitos Humanos do Estado do Piauí. A ação, proposta pela 

Defensoria à Secretaria, integra um projeto de atendimento global a um presídio de 

Teresina ou região metropolitana por semestre. Ressalte-se que os atendimentos 

semanais e contínuos da Defensoria Pública nos presídios não ficaram prejudicados com 

a referida ação.  

Na Penitenciária Mista “Juiz Fontes Ibiapina”, em Parnaíba, o projeto teve 

por objetivo proporcionar atendimento individualizado a todas as pessoas privadas de 

liberdade com a realização de consultas sobre a situação de cada processo, além das 

orientações e encaminhamentos necessários. Os trabalhos ocorreram entre os meses de 

maio a junho de 2017. 

Participaram da Força-Tarefa os Defensores Públicos Dr. Arilson Pereira 

Malaquias, Dr. Erisvaldo Marques dos Reis, Dr. Gervásio Pimentel Fernandes, Dr. João 

Batista Viana do Lago Neto, Dr. Leonardo Fonseca Barbosa, Dr. Manoel Mesquita de 

Araújo Neto, Dr. Robert Rios Magalhães Júnior e Dr. Sílvio César Queiroz de Andrade.  

A Secretaria de Justiça disponibilizou a estrutura física e de pessoal 

necessária à realização da Força-Tarefa, tendo o trabalho transcorrido sem nenhum 

incidente. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

 

2.1 Nome: Penitenciária Mista “Juiz Fontes Ibiapina”. 

2.2. Localização: Av. Álvaro Mendes, s/n, bairro nova parnaíba, Parnaíba - PI, CEP 

64218-350. 

2.3. Telefone: (86) 3322-4712. 

2.4. Tipo: Cadeia Pública Mista (Lei nº 7.210/84 - LEP, arts. 102 a 104). 

2.5. Capacidade do presídio: 170 presos, dentre eles homens e mulheres. 

2.6. Total de presos: 488 

 

Constatamos inicialmente que a Penitenciária Mista “Juiz Fontes Ibiapina” 

está superlotada, sendo esse um dos graves problemas do estabelecimento penal. A 

relação é de, aproximadamente, 2,8 presos por vaga disponível, à época do início da 

Força-Tarefa. 

 

3. DA METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

A metodologia de trabalho da Força Tarefa Defensorial consistiu, 

basicamente, nas seguintes fases: 

1ª FASE DA FORÇA-TAREFA DEFENSORIAL - Divisão da população 

carcerária da Penitenciária Mista entre os Defensores Públicos participantes da ação, 

onde cada um ficou responsável pela análise da situação processual de, em média, 62 

(sessenta e dois) presos. À época do início dos trabalhos a população carcerária da 

Penitenciária Mista era de 488 internos. 

2ª FASE DA FORÇA-TAREFA DEFENSORIAL – Análise da situação 

processual de cada interno pelos Defensores Públicos participantes da Força Tarefa, 

identificando, principalmente, o motivo da prisão, realizando o atendimento presencial 

no presídio e adotando eventuais providências que já pudessem ser realizadas (HC, 

pedidos de livramento, relaxamento, remissão de pena, encaminhamentos, etc).  



 

Página 3 de 21 

 

3ª FASE DA FORÇA-TAREFA DEFENSORIAL - Adoção das 

providências necessárias em defesa dos assistidos pós-atendimento presencial e 

relatórios com os dados obtidos. 

 

4. INFORMAÇÕES SOBRE OS DADOS COLETADOS DURANTE A FORÇA-

TAREFA 

 

As informações sobre os dados estatísticos têm por base os questionários e 

relatórios enviados pelos seguintes Defensores Públicos: Dr. Arilson Pereira Malaquias, 

Dr. Erisvaldo Marques dos Reis, Dr. Gervásio Pimentel Fernandes, Dr. João Batista 

Viana do Lago Neto, Dr. Leonardo Fonseca Barbosa, Dr. Manoel Mesquita de Araújo 

Neto, Dr. Robert Rios Magalhães Júnior e Dr. Sílvio César Queiroz de Andrade.  

A situação processual dos internos foi analisada pelos Defensores Públicos, 

assessores e estagiários que participaram da Força-Tarefa Defensorial, tendo como foco 

principal o processo pelo qual o assistido estava preso.  

Por fim, ressalta-se que na formulação dos dados estatísticos não foram 

observados critérios científicos.     

 

4.1. Relação entre a quantidade de presos assistidos pela Defensoria Pública do 

Estado do Piauí e por Advogados 

 

A maioria das pessoas privadas da liberdade na Penitenciária Mista “Juiz 

Fontes Ibiapina” conta com a assistência jurídica da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí.  

Vejamos o gráfico que mostra a diferença em termos percentuais entre 

assistidos da Defensoria Pública e por advogados:  
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Total de 488 casos analisados 

 

Defensoria Pública: 52,90% 

Advogados: 47,10% 

 

A presença da Defensoria Pública nos presídios é indispensável para dar 

efetividade aos direitos assegurados por lei àqueles que estão presos, entretanto a 

assistência jurídica prestada ainda é aquém da necessidade se comparada à demanda.  

 

4.2. Relação entre a quantidade de presos provisórios e definitivos na Penitenciária 

Mista “Juiz Fontes Ibiapina”.  

 

O estabelecimento prisional destina-se a presos provisórios e definitivos. 

Vejamos gráficos, em termos percentuais: 

 

Defensoria 

Advogado 
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Provisórios: 60,43% 

Definitivos: 39,57% 

*Por amostragem (total de 187 casos analisados) 

 

4.3. Providências adotadas pelos Defensores Públicos da Força-Tarefa 

  

Durante a Força-Tarefa Defensorial várias providências foram adotadas 

pelos Defensores Públicos, dentre elas as mais frequentes foram as consultas 

processuais e orientações jurídicas, a impetração de habeas corpus e as providências 

administrativas (expedição de memorandos, ofícios etc.).  

 

Vejamos o gráfico que demonstra os tipos de providências adotadas: 

 

Provisórios 

Definitivos 
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*Por amostragem (total de 488 casos analisados) 

 

Por fim, observamos que em muitos processos já existiam pedidos de 

liberdade ou outras peças processuais interpostas por Defensores Públicos que cabiam à 

defesa e que estavam pendentes de apreciação ou aguardando a realização do ato 

processual que seguia por parte dos outros agentes políticos.  

 

4.4. Crimes pelos quais são acusados 

 

Merece destaque o fato de que a maioria dos internos da Penitenciária Mista 

“Juiz Fontes Ibiapina” atendidos durante os trabalhos da Força-Tarefa Defensorial 

respondem pelo crime de tráfico de drogas. Na segunda posição está o crime de roubo. 

Com percentual também expressivo aparece o crime de homicídio. Vejamos gráfico: 
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Total de 488 casos analisados 

 

Observa-se que os crimes de roubo e furto são contra o patrimônio e que o 

crime de tráfico de drogas também possui, ainda que indiretamente, forte relação 

patrimonial. Isso evidencia que a criminalidade dos presos é essencialmente sócio-

econômica. Ressalta-se que foi totalizado em 508 crimes analisados em virtude de 

determinados internos estarem presos por mais de um crime.  

 

4.5. Dados socioeconômicos 

 

Durante os trabalhos da Força-Tarefa, os Defensores Públicos participantes 

ficaram incumbidos de preencherem questionários no momento do atendimento 

presencial realizado no estabelecimento prisional. Algumas das perguntas do referido 

questionário foram selecionadas, em razão de sua relevância, para integrar o presente 

relatório. É necessário mencionar que as respostas levaram em consideração a 
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autodeclaração dos internos. Além disso, deve-se ressaltar que os gráficos 

demonstrativos dos resultados foram feitos por amostragem e não foram utilizados 

critérios científicos. 

 

4.6. Raça ou cor? 

 

 

*Por amostragem (total de respostas analisadas 229) 

Respostas:  

Branca: 23,58%  

Negra: 13,97% 

 Parda: 56,76% 

Amarela: 0,87% 

Indígena: 0,43% 

Não responderam: 4,39% 

 

Ressalta-se que os dados foram colhidos com base na autodeclaração dos 

entrevistados, portanto, os percentuais obtidos podem apresentar certa dissonância com 

relação a outras pesquisas realizadas para diagnosticar o perfil da população carcerária.  

branca 

negra 

parda 

amarela 

indígena 

não se autodeclararam 
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Por exemplo, de acordo com os dados da publicação “Mapa do 

Encarceramento – Os jovens do Brasil”, divulgada em 2015 e que emite diagnóstico da 

população carcerária de todo o país no período de 2005 a 2012, existira um maior 

número de jovens negros presos no Brasil. Em números absolutos: em 2005 havia 

92.052 jovens negros presos e 62.569 jovens brancos, ou seja, considerando-se a parcela 

da população carcerária para a qual havia informação sobre cor disponível, 58,4% era 

negra.  

Conforme os dados obtidos na Força-Tarefa Defensorial, deve-se observar 

que o percentual de pardos e negros compreende pouco mais de 70% das respostas 

analisadas. 

 

4.7. Escolaridade  

 

 
           *Por amostragem (total de 224 respostas analisadas) 

 

Respostas:  

Analfabeto: 15,17% 

Fundamental incompleto: 62,05% 

Analfabeto 

Fundamental incompleto 

Fundamental completo 

Médio incompleto 

Médio completo 

Superior incompleto 

Superior completo 
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Fundamental completo: 1,81% 

Médio incompleto: 11,60% 

Médio completo: 8,48% 

Superior incompleto: 0,89% 

Superior completo: 0 

Os dados sobre a escolaridade são muito representativos ao mostrar que 

mais de 75% da população carcerária entrevistada não chegou sequer a concluir o 

ensino fundamental. Esse dado revela a relação lógica e cruel entre a situação de 

pobreza, falta de oportunidades, baixa escolaridade e exposição a circunstâncias de 

violência. 

O dado obtido com a análise das entrevistas está em consonância com 

pesquisas realizadas a nível nacional. A publicação “Mapa do Encarceramento – Os 

jovens do Brasil”, mencionada anteriormente, ao analisar os dados (2005 a 2012) sobre 

a escolaridade da população prisional brasileira, identificou que a maior parte dos (as) 

presos (as) não chegou a completar o ensino fundamental. Constatou ainda que uma 

parte muito restrita da população prisional possuía ensino superior e que, nos últimos 

anos, vem havendo crescimento da parcela da população prisional que atingiu o ensino 

médio. Além disso, a referida publicação constatou uma tímida queda no percentual de 

analfabetos, que passou de 5,8 em 2005 para 5,4 em 2012.  
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4.8. Trabalhava antes de ser preso? 

 

 
                *Por amostragem (total de 226 respostas analisadas) 

Respostas:  

Sim, com carteira assinada: 22,56% 

Sim, como autônomo: 24,33% 

Sim, trabalho informal: 48,67% 

Sim, servidor público: 0,44% 

Não: 4,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim, com carteira 
assinada 

Sim, como autônomo 

Sim, trabalho informal 

Sim, servidor público 

Não 
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4.9. Existe algum problema de saúde que seja resultado de sua prisão? 

 

 
                        *Por amostragem (total de 223 respostas analisadas) 

Respostas: 

Sim: 32,28%  

Não: 66,36% 

Não respondeu: 1,36% 

Sabe-se que dentro das prisões é recorrente o contágio de doenças 

infectocontagiosas. Mas além destes problemas de saúde, foram relatadas pelos 

entrevistados queixas sobre enfermidades dermatológicas, que provavelmente têm 

relação com as condições precárias de higiene dentro do presídio e a superlotação, além 

de problemas psicológicos decorrentes do confinamento, tais como a depressão.  

No período da Força-Tarefa havia notícia de um surto de escambiose nos 

presídios do Estado sendo que foram detectados dois casos na Penitenciária Mista de 

Parnaíba. 

 

 

 

Sim 

Não 

Não respondeu 
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4.10. O que levou você a cometer os delitos? 

 

 

 
  
 *Por amostragem (total de 224 respostas analisadas) 

 

Respostas: 

 Vingança: 3,13% 

 Impulsividade/inconsequência: 0,89%  

Influência de outros: 7,58% 

Necessidades materiais: 12,50% 

 Circunstância do momento em que ocorreu o crime: 11,60% 

 Envolvimento com grupos organizados: 0,44% 

 Envolvimento com drogas: 24,10% 

Não praticou: 27,67% 

Vingança 

Impulsividade/Inconsequênci
a 

Influência de outros 

Necessidades materiais 

Circunstância do momento 
em que ocorreu o crime 

Envolvimento com grupos 
organizados 

Envolvimento com drogas 

Não praticou 

Outros 
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Outros: 12,09% 

Quando perguntados sobre a motivação para o cometimento dos crimes, a 

maioria dos entrevistados apontou os fatores “necessidades materiais” e “envolvimento 

com drogas”. Estes percentuais voltam a reforçar a existência de um perfil social e 

econômico da população carcerária.  

 

4.11. Você praticou novos crimes após o primeiro? 

 

 

*Por amostragem (total de 224 respostas analisadas) 

Respostas: 

Sim: 50, 90% 

Não: 49,10% 

 

Nas respostas deste tópico não foi considerado o conceito técnico de 

reincidência. O enfoque desta questão é saber se houve “reiteração”, se o entrevistado 

cometeu outros crimes após passar pelo sistema prisional.  

O percentual dos que se declararam reincidentes superou 50%. É necessário 

considerar que, além de outros fatores, números tão expressivos possuem relação com a 

deficiência de programas de reabilitação. É fato que nos últimos dois anos a Secretaria 

Sim Não 
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de Justiça vem intensificando e desenvolvendo políticas de reabilitação dessas pessoas 

no sistema penitenciário piauiense. 

 

4.12.  Quando você era adolescente, você praticou algum ato infracional?  

 

 

*Por amostragem (total de 218 respostas analisadas) 

Respostas: 

Sim: 27,10% 

Não: 72,90% 

 

Percentual considerável dos presos relatou que já praticou atos infracionais 

quando da adolescência. Assim, faz-se necessária uma política de reabilitação dos 

adolescentes infratores, principalmente focada na educação.  

 

 

 

 

 

 

Sim Não 
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4.13. Você recebe visitas na prisão? 

 

 

*Por amostragem (total de 225 respostas analisadas) 

Respostas: 

Sim: 79,50% 

Não: 20,50% 

 

A maior parte dos presos recebe visitas na prisão, sendo em sua maioria de 

parentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim Não 
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4.14. Alguém da sua família esteve ou está preso? 

 

 

*Por amostragem (total de 223 respostas analisadas) 

Respostas: 

Sim: 35,40% 

Não: 64,60% 

 

Dado que também chama a atenção é o grande percentual de presos que tem 

ou tiveram parentes próximos inseridos no sistema penitenciário. 

 

4. CONSTATAÇÕES DAS ANÁLISES DOS PROCESSOS E DO 

ATENDIMENTO NO PENITENCIÁRIA 

 

Conforme informações dos Defensores Públicos que participaram da Força-

Tarefa foram constatadas as seguintes situações relacionadas aos processos  e à 

Penitenciária: 

 

 

 Morosidade processual; 

Sim Não 
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 Ausência de juntada de petições protocoladas; 

 Despachos que protelam a análise de pedidos de liberdade; 

 A não observância das condições financeiras dos réus para fins de 

fixação de dispensa de fiança em inobservância ao artigo 3º, do 

Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral do TJ/PI;  

 Não expedição de guias de execução; 

 A não aplicação da Súmula 716 do STF; 

 A não observância o artigo 33 do Código Penal para fins de fixação 

do regime inicial da pena, e, especialmente, a não concessão da 

remição de pena em razão dos dias trabalhados e apontados em 

relatório carcerário; 

 Aplicação de penas altíssimas em desacordo com artigo 59 do 

Código Penal; 

 Não conhecimento de recurso de apelação aplicando o revogado art. 

595 do Código de Processo Penal (recolhimento à prisão para 

recorrer – não recepcionado pela Constituição Federal), como no 

caso, do processo nº 0002948.29.2009.8.18.0031 (1ª Vara Criminal 

de Parnaíba). O acusado já havia sido preso 01 (um) ano antes e não 

havia comunicação à Defensoria. Recurso encaminhado ao TJ após 

Habeas Corpus durante a Força-Tarefa; 

 Presos com problemas psiquiátricos sem o devido atendimento; 

 Transferência de presos entre as penitenciárias sem comunicação ao 

juízo competente, fato que ocasionou um preso ficar mais de 01 ano 

no sistema com alvará judicial; 

 Realização de audiência de instrução após a sentença condenatória 

visando cumprir determinação do TJ que solicitou juntada da cópia 

da mídia da audiência de instrução ou certidão de possíveis defeitos 

da mídia, processo nº 2016.0001.00010593-0 referente a crime de 

furto qualificado com aplicando de pena de 12 anos e 08 meses. A 

Defensoria peticionou na data de 15.03.17 perante a 1ª Vara 
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Criminal de Parnaíba pedindo a nulidade informando o impedimento 

da magistrada em realizar esse procedimento. 

 

5. OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

 

Constatamos na Penitenciária Mista “Juiz Fontes Ibiapina” a situação de 

uma pessoa presa, atendimento em 12/05/17, e que já tinha obtido alvarás de soltura 

desde o mês de janeiro de 2016, ou seja, preso irregularmente há mais de 01 (um) ano e 

04 (quatro) meses. A pessoa de iniciais A. L. de S. B. ingressou na Penitenciária Mista 

em 21 de dezembro de 2015, oriundo da Penitenciária Regional de Esperantina, sendo 

acusado pelos crimes de dano qualificado, resistência e furto. Na data em que foram 

expedidos os alvarás de soltura o interno se encontrava recolhido na Penitenciária Mista  

de Parnaíba e havia informação de que os alvarás teriam sido cumpridos em 

Esperantina, o que não ocorreu. A direção da Penitenciária Mista informou que não 

recebeu nenhuma movimentação posterior referente ao processo, desse modo, o acusado 

estava preso há mais de um ano com alvarás de soltura.   

O acusado A. L. de S. B foi atendido pela Força-Tarefa da Defensoria 

Pública e colocado em liberdade, após esclarecimentos perante o juízo competente 

(Porto/PI) e encaminhamento dos alvarás.  

O assistido J.M de S. se encontrava preso preventivamente acusado da 

prática de crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro).  

Sua prisão foi decretada pelo Juiz da Comarca de Esperantina nos autos da 

representação 0001115-06.2015.8.18.0050. Embora não houvesse informações nos 

autos quanto à data precisa de sua prisão essa datava de pelo menos de abril de 2016, 

portanto há mais de 01 (um) ano. Na fase de análise processual de pronto foi impetrado 

Habeas Corpus em seu favor pela Força-Tarefa (Defensor Arilson Malaquias) ainda em 

abril de 2017. 

Verificou-se que havia designação de audiência de instrução e julgamento 

na ação principal para o dia 10/05/2017. O assistido foi atendido pessoalmente pela 

Força-Tarefa em 12/05/2017 (Defensor Arilson Malaquias). Quando do atendimento 

constatou-se que quando da audiência havida dois dias antes (10/05/2017), houvera sido 
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concedida liberdade provisória ao assistido, a pedido da Defensora Pública Dra. 

Germana Pessoa. Naquele mesmo dia fora expedido Alvará de soltura, o qual com o 

preso foi encaminhado à Penitenciária de Parnaíba naquele mesmo dia (10/05/2017).  

Todavia o alvará não fora cumprido mesmo transcorrido já dois dias, razão 

pela qual foi feita a devida gestão direta e pessoal junto à gestão daquela Penitenciária 

que prontamente colocou o assistido em liberdade.  

Destaque-se que o detento em questão embora preso da Comarca de 

Esperantina e com residência em Campo Maior, mas preso em Parnaíba por razão de 

transferência determinada pela Secretaria de Justiça, encontrava-se sem qualquer 

documentação pessoal naquela unidade e sem quaisquer meios de retornar para sua 

residência naquele dia, eis que sem dinheiro, sem documentos e sem q ualquer pessoa 

que o amparasse naquela cidade. 

Diante de tal situação a equipe da Força-Tarefa providenciou o 

deslocamento do recém libertado para sua cidade de residência (Campo Maior) 

providenciando o embarque no terminal Rodoviário de Parnaíba para seu destino. 

 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante das informações obtidas e constatações durante a Força-Tarefa, faz-

se necessários algumas recomendações:  

 

À Corregedoria do Poder Judiciário 

 

Adotem providências no tocante aos problemas detectados e 

relatados no tópico 4, especialmente o não cumprimento da própria resolução do Poder 

Judiciário, caso ainda não venha sendo observada. 

 

À Defensoria Pública do Estado do Piauí: 

 

Criação de núcleo da Defensoria Pública do Estado do Piauí 

específico visando à atuação na execução penal e no atendimento aos presos em geral 

no sistema prisional em Parnaíba para melhorar o atendimento da Instituição. 
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À Secretaria de Justiça do Estado do Piauí: 

 

1 - Que abstenha de manter presos com problemas psíquicos na 

Penitenciária Mista de Parnaíba, haja vista que não há a mínima condição para a 

custódia dessas pessoas no referido estabelecimento penal; 

2 - Adote medidas que visem à redução da superlotação; 

3 – Adote práticas de maior controle no cumprimento dos alvarás 

de soltura; 

4 – Determine que os diretores dos presídios informem aos juízos 

competentes as transferências de presos entre os estabelecimentos prisionais do Estado.   

 

Teresina, 03 de outubro de 2017. 

 

 

    Arilson Pereira Malaquias                         Erisvaldo Marques dos Reis  

            Defensor Público                               Coordenador da Força-Tarefa 

 

              Gervásio Pimentel Fernandes                               Leonardo Fonseca Barbosa                        

                          Defensor Público                                               Defensor Público  

 

               João Batista Viana do Lago Neto                 Manoel Mesquita de Araújo Neto  

                           Defensor Público Defensor Público 

 

Robert Rios Magalhães Júnior                  Sílvio César Queiroz de Andrade  

          Defensor Público                                              Defensor Público  

 


