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Ao término da gestão anterior, os juízes do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas – DMF, Reinaldo Cintra 
Torres de Carvalho e Daniel Issler, efetuaram a entrega do relatório final do Programa Justiça ao 
Jovem, radiografia nacional a respeito da forma como vem sendo executada a medida 
socioeducativa de internação, nos 26 estados e no Distrito Federal. 
 
O relatório final sintetizou as impressões apontadas nos relatórios pertinentes a cada uma das 
unidades da federação.  
 
Os relatórios parciais, disponíveis no sítio do CNJ na internet, foram encaminhados aos Tribunais 
de Justiça (através de suas Presidências e Corregedorias) e aos Executivos Estaduais, além de outras 
autoridades integrantes do Sistema de Garantias de Direitos Infanto-Juvenis, para a adoção das 
providências cabíveis, originando procedimentos neste DMF, para acompanhamento. 
 
Na segunda fase do Programa Justiça ao Jovem, preocupamo-nos em focar o trabalho nas seguintes 
questões: 
 
1) retorno aos estados apontados como mais críticos, nos relatórios anteriores, para verificação da 
situação atual das unidades; 
2) reunião com o Poder Judiciário e o Poder Executivo dos referidos estados, propondo-se – quando 
pertinentes – a realização de Curso de Aperfeiçoamento para Magistrados e Servidores e/ou a 
implantação do Projeto Eficiência nos cartórios com competência para a área infracional; 
3) revisão da minuta de resolução sobre a execução de medidas socioeducativas, inclusive com 
discussão de seus termos com as Coordenadorias da Infância e Juventude, em reunião de trabalho 
realizada no CNJ, no dia 06/07; 
4) participação no FONAJUV - Fórum Nacional da Justiça Juvenil; 
5) acompanhamento e avaliação do SINASE, através do Colegiado Interinstitucional do SINASE.  
 
No Estado do Maranhão, por onde o Programa Justiça ao Jovem havia passado em setembro de 
2010, havia sido observado o seguinte: 
 

• embora sem superlotação, má estruturação e distribuição geográfica das unidades de 
cumprimento de medida socioeducativa de internação; 

• maioria das unidades destinava-se à internação provisória, porém vinha recebendo 
adolescentes para cumprimento da medida em caráter definitivo, ante à ausência ou 
deficiência de unidades em número e locais apropriados; 

• inexistência de programa de atendimento socioeducativo; 
• apenas uma unidade regularizada, ou seja, com registro de seu projeto pedagógico junto ao 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente; 
• arquitetura prisional; 
• queixas de violência física e psíquica; 
• FUNDAC não possuía quadro próprio de servidores; 
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• inexistência de definição administrativa sobre o processamento das execuções; 
• uso do prazo de 45 dias da internação provisória como prazo certo e não prazo máximo. 

 
Ou seja, o sistema socioeducativo não contava com uma política por parte do Executivo, desde a 
elaboração de um projeto pedagógico até a seleção e capacitação dos servidores. 
 
Do ponto de vista das unidades judiciárias, notou-se extremo esforço da Juíza Titular da Vara de 
São José do Ribamar, Teresa Cristina Mendes, para conferir às Varas da Infância e da Juventude 
melhores condições de trabalho. 
 
Nos dias 04 a 05 de junho do corrente, acompanhadas da servidora do TJRS Suzete Maria Echer, 
retornamos ao Maranhão, onde cumprimos extensa agenda. 

 
Em 04/06, reunimo-nos com o Corregedor-
Geral da Justiça, Cleones Cunha e 
representantes do governo do Estado e Funac.  

Constatou-se que, no Maranhão, ainda existem 
apenas duas unidades de internação provisória – 
Centro da Juventude Canaã, em São Luís, e 
Centro da Juventude Semear, em Imperatriz – e 
uma de internação definitiva – Centro da 
Juventude Esperança, na Maiobinha. Há uma 
unidade feminina, o Centro da Juventude 
Florescer. 

A Secretária de Direitos Humanos, Luísa 
Oliveira chegou a afirmar não ter conhecimento 

do relatório do Justiça ao Jovem.  

A Procuradora-Geral do Estado, Helena Haickel, também participou da reunião e se comprometeu a 
envidar esforços para a solução dos problemas apresentados, com a maior rapidez possível. 

A Dra. Teresa Cristina Mendes, juíza auxiliar da capital à disposição da CGJ, mediou e auxiliou os 
trabalhos. 

Também contamos com apoio integral do Coordenador da Infância e da Juventude, Desembargador 
José de Ribamar Froz Sobrinho. 

Após a reunião, seguimos para a Comarca de São José do Ribamar, para visita à unidade conhecida 
como “Maiobinha”, o Centro da Juventude Esperança – C.J.E. 
 
Apesar (ou, talvez, em decorrência desta característica) do amplo espaço verde, da existência de 
quadra de esportes, de espaços para oficinas profissionalizantes e de cozinha e refeitório próprios, o 
cenário da unidade é desolador. 
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O prédio necessita de reparos de toda espécie. O mato, alto, facilita a proliferação de mosquitos e 
outros animais indesejáveis. Há um consultório dentário que é pouco usado, pois os dentistas se 
limitariam a fazer extrações, sem dispensar aos adolescentes outros tipos de tratamentos, o que leva 
à recusa dos jovens de ali serem atendidos. 
 

 
 

 
Nas alas, verifica-se, muitas vezes, a separação por “origem territorial” do adolescente, já que os 
jovens da capital têm enorme rivalidade com os oriundos do interior do Estado. Este fato e a 
carência de recursos humanos inviabilizam a utilização dos espaços comuns. 
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Um jovem apresentava diversas perfurações no tórax, fruto de agressão por outros três internos, um 
dos quais chegou a “beber seu sangue”. 
 

 

 
 
Os alojamentos (celas) comportam 2 ou 3 adolescentes. O “boi” é imundo. Há adolescentes que não 
possuem roupas de cama. Ainda assim, é ali que os internos ficam a maior parte do tempo, inclusive 
é onde fazem as refeições. 
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A quantidade de monitores é insuficiente, são terceirizados. Houve queixas sobre a comida, cujo 
aspecto efetivamente estava péssimo. 
 

 
 
Em acréscimo à escolarização, não há – aparentemente – qualquer outra atividade para os 
adolescentes, cujo ócio certamente contribui para o insucesso no processo de ressocialização e 
alimenta os movimentos de fugas e rebeliões. 
 
Pela idade do prédio e falta de conservação (há grande umidade, visível nas paredes internas e 
externas), os adolescentes conseguem – com enorme facilidade – fazer buracos nas paredes, por 
onde fogem.  
 
Além das fugas, os buracos nas paredes também visam à obtenção de pedaços de metal, para fabrico 
dos denominados chuços, armas brancas empunhadas pelos adolescentes para render monitores ou 
agredir uns aos outros. 
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A visita teve, por fim, uma nota triste. Na data do retorno a Brasília, dia seguinte ao que estivemos 
na Maiobinha, os adolescentes atearam fogo ao mato e empreenderam fuga, conforme notícia 
veiculada no Jornal O Estado do Maranhão, cuja cópia instrui o presente. 
 
Quanto às visitas as unidades judiciárias, observou-se a desnecessidade de qualquer incremento na 
organização do cartório da Vara de São Luís, cujo titular, Juiz Walcir Magalhães, conta com 
número suficiente de servidores, espaço físico adequado e número diminuto de processos. 
 
A realidade constatada na Vara de São José do Ribamar foi outra, já que apresenta competências 
diversas, o que prejudica o bom andamento dos feitos da matéria da infância e da juventude, aí 
incluídos os de execuções de medidas socioeducativas. 
 
Consoante termo de adesão firmado com o Tribunal de Justiça do Maranhão, posteriormente, nos 
dias 02 a 04 de julho, retornamos ao estado, onde foi realizado o “piloto” do Curso de 
Aperfeiçoamento para Magistrados e Servidores, ocasião em que contamos com as servidoras do 
DMF Aline Ribeiro de Mendonça e Silvia Knopf Fraga como instrutoras do curso, além destas 
juízas do DMF. 
 
O curso foi realizado com apoio da Escola da Magistratura do Estado do Maranhão - ESMAM e foi 
bem avaliado pelos participantes. O curso foi gravado pela ESMAM, que disponibilizou o material 
ao DMF, para avaliação e adequações necessárias. 
 
Também por adesão do TJ-MA, uma equipe do DMF regressará ao Maranhão, nos dias 19 a 25 de 
agosto, para implementar o Projeto Eficiência na Vara de São José do Ribamar, com competência 
para infância e juventude. 
 
Salientamos que tanto a visita prévia como o Curso de Aperfeiçoamento tiveram ampla cobertura 
pela imprensa local. 
 
 
 
 
Diante de tudo que foi constatado, apresentamos as seguintes sugestões de expedições de ofícios: 
 
1- à Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Maranhão, comunicando-a do teor do 
presente relatório, na qualidade de gestora do sistema socioeducativo em meio fechado e 
semiaberto, alertando-a para a necessidade de: 

 
I- elaborar o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo; 
II- formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Estadual de Atendimento 
Socioeducativo; 
III- adequar o Centro da Juventude Esperança – CJE, unidade de internação 
masculina existente no município de São José de Ribamar às regras do SINASE, 
implementando as reformas físicas, estruturais e de pessoal, oferecendo cursos 
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profissionalizantes e reativando as oficinas de reciclagem, a granja, a horta, a 
padaria-escola, entre outras que se mostrarem viáveis; 
III- adequar às regras do SINASE, implementando as reformas físicas, estruturais e 
de pessoal, o Centro da Juventude Florescer – CJF (Anil/São Luís), unidade de 
internação feminina; o Centro da Juventude Canaã – CJC (Vinhais/São Luís), 
unidade de internação provisória masculina; e o Centro da Juventude Nova Jerusalém 
– CJNJ (São Cristóvão/São Luís), unidade de semiliberdade masculina; 
IV- construir e estruturar as Unidades de Internação, para comportar a internação 
provisória e a definitiva, e a de Semiliberdade de Imperatriz, atendendo aos 
requisitos do SINASE; 
V- regionalizar o cumprimento das medidas restritivas de liberdade, com a 
construção e estruturação de Unidades de Internação e de Semiliberdade de 
Adolescentes no interior do Estado, especificamente nos Municípios de Timon e 
Pinheiro, atendendo aos requisitos do SINASE; 
VI- elaborar e aprovar projeto de lei ampliando o quadro de pessoal para trabalhar na 
execução das medidas socioeducativas no Estado, realizando o respectivo concurso 
público; 
VII- reativar o Núcleo de Profissionalização existente na Fonte do Bispo; 
VIII- apurar denúncias contra agentes públicos e responsabilizá-los quando 
ocorrerem práticas de assassinatos, torturas e maus-tratos nas Unidades de 
Internação; 
IX- capacitar todos os servidores que trabalham no sistema socioeducativo.  

 
2- aos Excelentíssimos Senhores Presidente, Corregedor e Coordenador da Infância e da Juventude 
do Tribunal de Justiça do Maranhão, dando ciência do presente relatório e sugerindo, dentro da 
conveniência administrativa e jurisdicional: 

 
I) o desmembramento da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São José do 
Ribamar; 
II) a capacitação continuada de Magistrados e Servidores, na área da infância e da 
juventude. 

 
3- ao Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional da Justiça, para ciência do presente e apreciação 
da eventual ocorrência de ilícito administrativo. 
 
4- aos Excelentíssimos Senhores Presidente e Corregedor do Conselho Nacional do Ministério 
Público, para ciência do presente relatório, e verificação da forma como a instituição vem agindo na 
defesa dos adolescentes cujos direitos têm sido violados. 
 
5- ao(à) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente do Conselho Nacional da Defensoria Pública, para 
ciência e providências porventura cabíveis. 
 
6- ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da Justiça do Estado do Maranhão, para ciência e 
providências porventura cabíveis. 
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7- aos Excelentíssimos Juízes de Direito responsáveis pelas unidades visitadas, para ciência e 
providências cabíveis quanto aos fatos aqui relatados. 
 
 

Brasília, 31 de julho de 2012. 
 
 

 

 
JOELCI ARAÚJO DINIZ 
 
Juízas Auxiliares da Presidência do CNJ 
 


