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RELATO SOBRE VIOLAÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS PERPETRADAS PELO SISTEMA 

PENITENCIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A situação das pessoas que estão cumprindo pena em regime fechado no RN atualmente se 

constitui num acentuado estado de barbárie, torturas e maus-tratos: superlotação para punir 

e controlar, instituição de um chamado "procedimento" que pode ser comparado a verdadeiro 

ritual de humilhação, opressão e tortura; longas punições individuais e coletivas injustificáveis 

do ponto de vista legal e da proporcionalidade entre o fato indeterminado e a penalidade 

aplicada; uso excessivo de armas menos letais, ameaças diversas, espancamentos  e uma 

acirrada doutrinação da ideologia da segurança e da periculosidade marcada pela proibição de 

contato dos agentes com os detentos, incluindo a não permissão de servidores e presos serem 

chamados pelo nome e a utilização corriqueira de máscaras pelos agentes penitenciários. 

Também deve se destacar o tratamento dado à parte dos agentes penitenciários que discorda 

dessa política ou que deixa de observar algum aspecto do “procedimento”, baseado na 

opressão extrema e que inclui na forma de tratamento gritos e agressões físicas como práticas 

constantes. Ainda citar como muito grave o tratamento destinado aos familiares e os 

obstáculos a que eles se submetem para visitar seus parentes nas unidades prisionais: 

verdadeira peregrinação para saberem onde eles estão presos e, posteriormente, para visitá-

los. Dessa realidade se tira o entendimento de que a brutalização a que são submetidos os 

apenados que cumprem pena de prisão tira qualquer esperança de que possam ser 

ressocializados e põe em risco a integridade e a vida dos presos, dos agentes penitenciários e 

da sociedade que sofre os efeitos na potencialização da violência, da criminalidade e da 

reincidência, já tão preocupantes e crescentes no Estado. 

O presente relatório tem como objetivo principal relatar os problemas pontuados acima e 

chamar a atenção da população em geral e das autoridades na perspectiva de que os atos 

violadores desse modelo de gestão prisional implantado no Estado se tornem conhecidos e 

sejam devidamente corrigidos. 

As narrativas que constam deste documento foram obtidas através de informações colhidas a 

partir de visitas às unidades, de relatos de familiares de presos, de agentes penitenciários, de 

advogados, das reuniões e contatos com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura por ocasião de visita recente ao Estado, de profissionais que se identificam com o 

tema e ajudam voluntariamente, das matérias veiculadas pela mídia, incluindo aí as próprias 

manifestações e entrevistas do secretário de justiça do RN. 

 

 

2. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR: UM RITUAL DE VIOLÊNCIA E DESRESPEITO À DIGNIDADE 

HUMANA 
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Não sabemos ao certo o que significa o chamado “procedimento”, dado que não tivemos 

acesso a qualquer texto que defina os passos orientadores de sua execução. Os agentes 

penitenciários que consultamos disseram desconhecer material escrito a respeito e, nas 

recomendações do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), o órgão 

recomenda que seja formulado o referido procedimento, indicativo de não haver tal 

documento, até porque como há muitas orientações práticas que se imagina não ter base 

legal, escrevê-las significaria submeter-se mais formalmente a explicá-las, justificá-las e por 

elas responder.  O que podemos apreender, a partir de diversos meios e informações, é que 

tudo é supostamente direcionado para “garantir a segurança dos agentes, dos presos e 

exercer com eficiência o controle da disciplina nas unidades”, de onde advêm muito dos 

abusos. É importante citar alguns elementos que aparecem nas reclamações dos presos, 

familiares e dos próprios agentes penitenciários: 

2.l. Ao ouvir a palavra “procedimento”, os presos devem atender rapidamente aos comandos 

dos agentes e ficarem sempre de cabeça baixa e mãos na cabeça. Se estiverem nas celas, 

devem ocupar o fundo da cela, de costas para a grade, mãos na cabeça e sentados com o 

corpo do outro entre as pernas, diante da presença de qualquer agente penitenciário que 

venha a pronunciar a “palavra mágica procedimento”. Tudo deve acontecer em poucos 

segundos. Se tiver algum dormindo, tomando banho ou fazendo outras necessidades, deve 

correr e se colocar na devida posição, sob pena de ser punido com agressões e condução para 

o castigo. Afirmam os internos que algumas equipes repetem isto diversas vezes ao dia, como 

que apenas para torturá-los. As mãos na cabeça, no “procedimento”, têm “utilidade” certa: 

são o local onde se batem com os cassetetes. E se bate muito. Batem em outros lugares do 

corpo também, mas os dedos das mãos têm sido o maior alvo. Relatos de dedos machucados 

– e até quebrados – são costumeiramente nos repassados por presos e famílias. 

2.2. É proibido chamar os presos e agentes penitenciários pelo nome. A ordem é chamar 

“interno e senhor agente”, comunicação que deve ser evitada, pois uma das regras é o agente 

não conversar com os presos. Uma agente penitenciária revelou que sempre que chegava e 

saía dos plantões cumprimentava ou se despedia das internas, desejando bom dia ou fiquem 

em paz e elas respondiam em coro. Hoje não pode mais se dirigir às presas, por ser proibido 

pelo “procedimento”. Outro agente falou que apareceu na área interna e os presos estavam 

em banho de sol e um deles institivamente cumprimentou-o e o chamou pelo nome. Outro 

agente de plantão, que estava ao seu lado, por essa razão, anunciou que o interno estava 15 

dias de castigo. Desavisadamente, o preso falou: fulano, avise a minha mãe que estou de 

castigo! Fala que acarretou nova reprimenda e a seguinte fala do agente penitenciário: agora 

vai ficar um mês e não 15 dias, porque falou de novo. A comissão do nosso Comitê vivenciou 

esta experiência quando visitou o presídio feminino para apurar umas denúncias. Ao entrar no 

pátio as presas, reconhecendo Guiomar, ficaram contentes e algumas exclamaram o nome 

dela. Na nossa saída a diretora manifestou-se contrariada com as manifestações das internas e 

falou que quebraram um dos protocolos do procedimento. Que por isso, ia tomar as 

providências; Ouvimos relatos de uma interna que vivenciou uma experiência dessas tendo como 

protagonista o próprio secretário de justiça, o Senhor Luiz Mauro Albuquerque, quando estavam em 

procedimento na cela e foi chamada diversas vezes: interna, interna...e ela não olhava com medo de 

ser punida. Depois de repetir gritando, ela disse que resolveu se arriscar, olhando e perguntando: é 
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comigo? Ao que ele respondeu: Claro! E seria com quem? Ela pediu desculpas e ele de modo áspero 

afirmou que ali eles mandavam, que se dissessem cale-se ou fale, é para fazê-lo, e imediatamente. Que 

eles mandavam em tudo,...Isso demonstra que a orientação desse procedimento, nestes moldes, vem 

da cúpula da secretaria. 

2.3. Os presos são proibidos de cantar, de fazer qualquer barulho nas celas, de tocar ou pegar 

nas grades. Qualquer manifestação dos presos nas celas ou em outros espaços pode ser 

considerada objeto de falta disciplinar e passível de punição ou agressão com spray de 

pimenta. Isso em qualquer dos estabelecimentos do Estado. Em Caicó, alguns presos que 

continuam a frequentar as aulas são desnudados ao saírem para a sala de aula e, ao voltarem, 

precisam novamente tirar toda a roupa sendo, ao passarem perto dos agentes penitenciários, 

geralmente mascarados e apontando armas em suas direções, obrigados a repetir “licença, 

senhor Agente!”. 

Também é comum o deslocamento de grandes grupos de presos até as quadras de banho de 

sol, para onde são levados completamente nus e obrigados a permanecerem por horas 

sentados no chão quente e expostos ao sol.  Cena que lembra a dos campos de concentração 

de tempos de guerra ou de regimes ditatoriais. 

2.4. Sobre a possibilidade de motins, rebeliões, o Secretário de Justiça afirmou para um 

repórter de TV que demoraria 4 a 5 minutos para intervir e fez a demonstração com agentes 

estrategicamente situados, atirando para demonstrar a “eficácia do procedimento”. Até 

quando presos e agentes suportarão a submissão a este campo de concentração, de violações 

várias, sem a ocorrência de tragédias? Se o secretário acha que com o “procedimento” 

controla os motins e rebeliões, como controlará uma chacina dentro das celas ou outras 

estratégias quando a vida se tornar absolutamente além do limite do suportável? E quem 

responderia por esta insanidade? Atualmente, os presos do RN estão submetidos a um regime 

mais severo do que o RDD, normalmente utilizado nas Penitenciárias Federais, para aqueles 

que são de alta periculosidade ou cometeram faltas gravíssimas. No sistema do RN, todos os 

presos são submetidos à mesma norma, procedimento. O governador tem sido muito infeliz 

na condução da segurança pública, particularmente na gestão do sistema prisional, sem 

diálogo interinstitucional e optando, diante da perda total do controle do sistema e em 

atitude de desespero, por nomear gestores para a pasta que controlam pela força, com pouca 

liderança e com “carta branca”. O governo se fecha ao diálogo com os diversos setores 

envolvidos e a sociedade, representada nos colegiados do setor, perdendo oportunidade de 

interagir com diversos setores e receber contribuições, além de democratizar a discussão dos 

problemas da área, tão grandes que são. O perfil de atuação da atual gestão é linha dura e 

com o inaceitável uso da estratégia da violência, numa verdadeira violação dos direitos 

humanos e da dignidade dos presos e suas famílias, criando, ainda, toda sorte de dificuldades 

para o acesso às unidades por parte dos colegiados de direitos humanos, característica 

comum a quem age arbitrariamente, impedindo a transparência e o controle externo. Há 

visível desconforto e divisão entre os agentes. Sente-se também que a turma de agentes que 

está ocupando suas funções agora, age de maneira mais violenta e arbitrária e são como que 

mais credenciados para manter o procedimento. A concepção de segurança da gestão atual 

está produzindo sensação de insegurança e medo numa parte dos agentes e  potencializando 
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reação violenta dos presos, em face do tratamento cruel e desumano recebido. Um problema 

à vista, em nossa opinião. 

2.5. Aspecto importante e que é objeto de preocupação e sofrimento dos presos e parentes, é 

a violência institucionalizada promovida contra os detentos em forma de espancamentos, 

humilhações e agressões morais com palavrões, castigos individuais e coletivos por qualquer 

motivação, ameaças, utilização de spray de pimenta, balas de borracha, gás, etc. Também 

sofrem muita violência quando são transferidos de unidades. Familiares nos informaram que 

os presos transferidos do CDP de Parelhas para Caraúbas foram muito torturados, colocados 

nas celas de castigo por trinta dias, que colocavam água de madrugada nas celas e faziam com 

que ficassem de joelhos para serem espancados. Situações de grande e constante violência 

contra os presos também é relatada da Cadeia Pública de Mossoró. 

2.6. O momento de saída do estabelecimento penal, quando são liberados por ordem da 

justiça, de Alvará ou em razão de progressão de regime, também segue a linha do descaso e 

do desrespeito: os presos saem como indigentes, sem que a família seja avisada, muitas vezes 

perambulando sem saber como voltar para casa e também sem condição financeira para arcar 

com o deslocamento quando moram distante, em outra cidade. Saem com o fardamento 

surrado – e estigmatizado - que usava no presídio até então. 

Mesmo quando transferido sob a responsabilidade do Estado, verifica-se o descaso quanto às 

condições em que se apresentam o preso. Nesse ponto, trazemos exemplo que 

acompanhamos de perto e que muito nos indignou: trata-se da transferência de uma presa do 

Presídio Feminino João Chaves para Belém-PA, ocorrida há alguns meses (final de dezembro 

passado). Intermediando a transferência da jovem, que apresentava problemas de saúde os 

mais diversos, a Pastoral Carcerária, juntamente com a família da moça, providenciou um 

conjunto simples de vestimenta e calçado para que ela pudesse vestir, quando da 

transferência. Tudo muito simples: uma blusa branca de malha lisa com manga comprida para 

proteger do frio no avião e sandália aberta. Não providenciamos vestimenta de baixo, porque 

a então diretora do presídio disse que na unidade estava guardada calça jeans pertencente à 

"interna”, quando de sua chegada para cumprimento de pena. Que com isso não 

precisaríamos nos preocupar. Assim, articulações foram feitas com a diretora do Complexo 

João Chaves, com a Ouvidora do Cidadão e do Sistema Penitenciário e com o coordenador da 

COAPE, que ficou de repassar a blusa e a sandália – que lhe entregamos em mãos, em seu 

gabinete na COAPE e na presença da Ouvidora - ao chefe do GEP. Surpresa grande tivemos ao 

tomarmos conhecimento do desfecho: a “interna”, como assim tratados todos os presos 

atualmente pelo sistema (perderam o direito de ter nome e identidade), embarcou no 

aeroporto de Natal e viajou para a cidade de Belém, como uma mendiga, camiseta branca 

com a gola esgarçada, calção comum de preso e sandália havaiana remendada, emprestada 

por uma colega. Crueldade e vontade de humilhar! Maldade que ultrapassa o profissionalismo, 

já que, enquanto agentes do Estado, deveriam ter a preocupação de conduzirem em público a 

custodiada, em condições minimamente dignas. Especialmente considerando que toda a 

operação foi efetuada sem qualquer despesa por parte do Estado, vez que a família da moça 

arcou com todos os gastos para a referida transferência: passagem aérea de ida da jovem, de 

ida e volta de dois agentes penitenciários que a conduziram e com a própria peça de roupa e a 
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sandália, ora sob comento. Não bastasse isso, também tivemos informação de que a viagem 

inteira foi um verdadeiro interrogatório sobre a vida da custodiada e sobre possíveis delitos 

que tenha cometido, constrangendo-a durante todo o percurso da viagem e constituindo 

atitude profissional por demais reprovável. 

2.7. Para finalizar o ponto “procedimento”, colocamos aqui alguns trechos de dois relatórios 

que tratam de visitas de inspeção realizadas em duas unidades para apurar possíveis violações 

na implementação e no ensino do referido procedimento: 

A visita do Comitê Estadual de Combate à Tortura para apurar denúncias de violências contra detentas do 
Complexo Feminino João Chaves por ocasião da realização de duas “aulas práticas”, com agentes alunos 
constatou, ouvindo depoimentos de diversas mulheres presas, que houve um verdadeiro ritual de violações e 
violências, especialmente na parte da demonstração dos dois procedimentos da “revista íntima”. Na primeira 
“aula prática” foram, todas as detentas, deslocadas para um espaço ao lado do pavilhão, por volta das nove horas 
da manhã, não sabem precisar a data, mas foi em outubro e em procedimento (mãos cruzadas na cabeça e 
cabeça baixa ), foram obrigadas a sentar no chão, ficando o dia todo nesta posição até por volta das 16 horas, 
com pequeno intervalo para pegar a quentinha do almoço que foi servida no local. Assim, ficaram expostas ao sol, 
chuva e algumas sentadas em contato com água de esgoto que havia por lá. A partir das 16 horas foram 
introduzidas no espaço dos pavilhões onde tiveram que se desnudar completamente na presença de agentes 
penitenciários masculinos e femininos. Narraram que foram submetidas a extremo constrangimento tendo que 
abrir a vagina e bunda com as pernas abertas sobre um espelho, tendo ainda que se agachar e se levantar por 
mais de uma vez sob os olhares e risos de alguns homens e mulheres. Tendo algumas presas reclamado da 
presença de homens na revista, a agente Lacerda que exercia o comando da turma, desrespeitosamente 
perguntou se por acaso eram virgens, se nunca ficaram nuas na frente de homens, respondendo algumas 
detentas que costumavam ficar despidas na frente de seus maridos, o que ensejou uma reação violenta com 
ameaças e palavrões. Segundo as internas tudo foi feito com muito desrespeito e rapidez de modo que algumas 
mulheres tiveram que se deslocar para as celas ainda nuas. Contaram, ainda, que foram agredidas com bastões 
enquanto se deslocavam em fila para a realização da revista vexatória.  Todo esse ritual de abusos, de barbárie 
contou com a presença da então diretora do estabelecimento. 

A segunda etapa de presença dos agentes novos em formação ocorreu num dia de sábado. Segundo o 
depoimento das internas ocorreu na parte da tarde e teve duração mais reduzida, mas a sessão de revista 
vexatória novamente ocorreu sob o comando da agente Lindalva onde as mulheres foram submetidas ao mesmo 
procedimento de desnudamento, na presença de homens, agachamento sobre espelho, obrigadas a abrirem seus 
órgãos genitais. Tivemos informação de que a ação teria sido autorizada pelo secretário de justiça que, inclusive, 
esteve no local embora não presenciando o ritual do procedimento. 

As presas ainda denunciaram outras abordagens, segundo elas abusivas e atentatórias aos seus direitos e à 
dignidade humana que são diurnamente incorporadas às ações de tratamento penal atribuído às internas 
daquela unidade prisional. Segundo elas com muita frequência são submetidas a castigos, em grande parte 
arbitrários, em celas de isolamento, reclamaram de que o procedimento  é inadequado e não respeita as pessoas 
que cumprem pena na unidade. Ao toque da sirene são obrigadas a se colocarem em procedimento nas celas 
imediatamente (sentadas no chão, mais para o fim da cela, de costas para a grade e com as mãos na cabeça). 
Quem não consegue cumprir isto em segundos, por estar tomando banho, usando o banheiro fazendo 
necessidades fisiológicas, dormindo, doente,... será alvo de punição. 

Visita ao CDP de Jucurutu, ocorrida aos 13 dias do mês de dezembro de 2017, por meio de equipe formada por 
Geraldo Soares Wanderley, membro do Conselho Estadual de DH e do Comitê Estadual de Combate à Tortura; 
pela senhora Lucinete Maria de Souza, pedagoga, presidente do Conselho Municipal da Mulher de Caicó e 
membro do Projeto Cultura de Paz/Caicó e pelo Senhor Gidinei de Souza, pastor evangélico da Igreja 
Batista/Jucurutu 

OUVIDOS OS PRESOS, DECLARARAM QUE NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2017 , estavam no banho de sol e, por 
volta das 8 horas, foram surpreendidos por um grupo de agentes, fortemente armados, que adentraram à área e 
começaram a atirar com balas de borracha, soltaram bomba de efeito moral,  spray de pimenta, enquanto os 
presos atordoados tentavam entrar em suas celas para se proteger. QUE após o espetáculo de terror, os internos 
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já nas celas, mandaram que tirassem as roupas, todos ficaram nus, em seguida orientados a saírem só de cuecas, 
cela por cela, em fila e sendo agredidos por bastões em diversas partes do corpo, colocados sentados ao chão, 
um dentro das pernas do outro, com as mãos na cabeça que eles chamam de “procedimento”. QUE nesta 
posição ficaram durante quase três horas, sendo maltratados com palavrões, cacetadas nas costas, nos dedos e 
nas mãos que estavam sobre as cabeças (vimos diversas lesões) e spray de pimenta, tendo diversos presos 
desmaiado. QUE nesta posição, em quase três horas, ficaram ao sol quente até cerca de 11:30h e quando alguém 
se mexia, era atingido por bastões ou outras agressões. QUE no final, foram orientados a se levantar, cela por 
cela, em fila, teriam que prestar reverência aos agentes que estavam perfilhados tendo que dizer “com licença 
senhor agente” a cada um por quem passavam e, se não dissessem direito, teriam que repetir e apanhavam. “Foi 
uma manhã de terror, nós que nunca tinha sido agredido nessa cadeia, que respeitava os agentes e eles 
respeitavam nós”, afirmou um interno. QUE os componentes da equipe agressora eles identificaram 
Bira(comandava), Heron, Josinaldo, mais uns dois, todos encapuzados. 

QUE NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2017,   os internos tiveram problemas de falta de água dois ou três dias antes e 
na quinta-feira faltou água para beber visto que a outra  não é adequada, salgada e suja, reclamaram e 
propuseram à direção para a água ser fornecida e eles pagariam na sexta-feira quando as famílias traziam o 
dinheiro. QUE a direção afirmou não poder atender o pleito, fornecendo apenas alguns garrafões por cela e na 
sexta-feira houve novas reclamações, mas nada que comprometesse a disciplina e segurança; QUE a diretora 
teria ligado para Bira e, depois do almoço, quando já estavam no repouso nas suas celas, foram surpreendidos 
por uma explosão forte de uma granada de efeito moral e muitos tiros no pátio cujos estilhaços feriram alguns 
presos, assombrou inclusive alguns vizinhos e os próprios agentes do plantão. QUE a equipe comandada por  Bira, 
adentrou no pátio e gritos, spray de  pimenta, ordenou que todos os presos tirassem as roupas e, em seguida, 
cela por cela, foram amontoados numa única cela, a número 6, sem ventilação, cerca de 100 presos; QUE 
repetiram o mesmo ritual da vez anterior, onde eram obrigados a subir até a terceira pedra(cama), apanhando e 
sob os efeitos do spray de pimenta, muitos presos desmaiaram e eram jogados para baixo. QUE este ritual de 
torturas e maus-tratos durou cerca de três horas, tratados como bichos descartáveis com violência física, 
psicológica e moral, palavrões de toda ordem (vagabundos, merda, mal elementos, burros, imundos, que eram 
apenas hóspedes,.....); QUE ao final de cerca de três horas, dentro da cela, onde o suor dos seus corpos escorria 
pela cela, foi determinada a volta para as celas, em procedimento, tendo que, ao passar por cada agente, fazer a 
reverência e dizer “licença senhor agente”, muitos tornaram a ser espancados neste momento. QUE na 
composição da equipe havia uma agente chamada Cláudia que durante todo o processo filmou o ritual macabro, 
enquanto ria e mandava os agentes baterem mais, tendo também presenciado os presos nus. QUE alguns 
internos foram atingidos em suas partes íntimas com choques elétricos e que um deles que sofre de ataques 
epilépticos foi  atingido por spray, teve convulsão dentro da cela e foi arrastado para fora pelos agentes que 
entenderem  estava o mesmo simulando e só pararam quando perceberam que o preso sangrava pela boca. “Nós 
só queremos tirar nossa cadeia em paz, não estamos quebrando nada, nem fazendo baderna, nem batendo de 
frente com agentes”, disse um preso. QUE foram ameaçados de serem transferidos para o pavilhão cinco de 
Alcaçuz, como parte da onda de terrorismo praticada; QUE os agentes que puderam identificar no comando de 
Bira foram Cardoso, Justino, Cláudia, Alberione, Heron e Josinaldo. QUE no final do ritual de torturas e maus-
tratos, Bira falou que mandavam ali eram eles e anunciou que eles tinham trinta dias para padronizar as roupas, 
calçados e trocar colchões mais grossos por colchonetes (mostraram um que tinham com apenas dois 
centímetros, não vale de nada) e anunciou que a partir daquele dia estavam trinta dias sem banho de sol e 
visita familiar, excetuada a cela nº 2, onde não foi encontrado nenhum ilícito. Os presos afirmaram que suas 
famílias não podem arcar com tanta despesa, que já compram água ao custo de R$ 60,00 por mês (dois litros por 
dia por dois reais). Além do risco de terem a qualquer momento seus objetos  subtraídos de suas celas por 
ocasião das revistas, como aconteceu com as tvs e as fichas de água que haviam comprado naquele dia. 

Praticamente o único estabelecimento prisional do Estado onde os presos não apresentavam nenhuma queixa de 
maus-tratos ou qualquer tipo de violência contra eles, atualmente vive o medo e o terror de serem maltratados e 
ameaçados a qualquer momento. 

Se os fatos narrados aqui, neste item 2, forem verdadeiros, onde estão o governo do Estado, eleito pelo povo 
para cuidar e proteger a todos, patrocina tamanha barbárie, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a 
Defensoria Pública que são responsáveis por defender a lei e proteger todas as pessoas e sua dignidade? A 
violência que decorre desse tratamento cruel e desumano, sobra para a sociedade, de quem os servidores desses 
serviços são empregados e juraram servir e proteger. 
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3. O PROCESSO ORIENTADOR DA PRÁTICA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA E A RELAÇÃO DE 

TRABALHO ENTRE ELES E OS PRESOS 

Com muita frequência, servidores do sistema penitenciário nos procuram compartilhando 

suas preocupações, seus medos e receios, solicitando que façamos alguma coisa. Os que nos 

acionam, e não são poucos, o fazem com grandes ressalvas de que não podem ser 

identificados. Já escutamos de outros, por outro lado, que não adianta nos acionar porque 

não acreditam ser possível mudar as coisas que consideram equivocadas. Há também outra 

parte que já se encontra na vala comum da violência e dos violentos que exercitam o poder de 

modo abusivo e se comprazem com isto, enquanto as doenças psicossomáticas tomam conta 

de seus corpos, de suas emoções e mentes. As principais preocupações estão ligadas às 

condições precárias de trabalho, os riscos que ficam cada vez mais iminentes, principalmente 

com a política de endurecimento irracional da gestão atual e o uso cada vez mais comum de 

armas dentro das unidades, o que aumenta as tensões e desperta o senso coletivo dos presos 

de que seriam de alta periculosidade. Do contrário, não haveria necessidade de tanto aparato 

bélico ao seu redor, sentimentos estes que também invadem o imaginário dos servidores, 

expostos a consequências danosas a médio e longo prazos. Por vezes, também a curto prazo. 

Muitos servidores comungam com nossa preocupação e nossa indignação diante da forma 

como os presos estão sendo tratados, com os palavrões frequentes atribuídos a alguns colegas, 

com a superlotação que está tornando a vida dos internos absolutamente insuportável. 

Uma outra preocupação é relativa à formação dos novos agentes penitenciários, preparados 

segundo os novos métodos já descritos e com o poder concedido pela autoridade da atual 

gestão, onde é mais fácil um servidor ser punido por manifestar uma opinião sobre alguém ou 

sobre algum procedimento que entenda errado do que por torturar um apenado, “um 

bandido”. Com relação aos relatados desencontros entre as turmas de agentes penitenciários, 

já há até unidades que definiram equipes só de agentes novos e outras só de veteranos, o que 

poderá ser causa de problemas futuros, levando-se em conta o atual quadro de falta de 

articulação interprofissional. As equipes novas, segundo depoimentos dos servidores mais 

antigos e das famílias dos presos, já se destacam pela excessiva rigidez na forma de 

tratamento – com a utilização de gritos e palavrões - pelas violações de direitos e pelo 

tratamento cruel e desumano, constatado pela banalização da utilização do spray de pimenta, 

pelas agressões físicas contra os presos, pelas revistas dos parentes, qualificadas como 

vexatórias e violadoras da dignidade da pessoa humana. Referentemente às revistas, 

informações de advogados dão conta de revistas e procedimentos realizados por agentes 

penitenciárias femininas junto ao preso de sexo masculino. Constrangimento para o preso e 

também para a própria servidora. Subjugação total do corpo e da alma do preso, violado em 

sua intimidade, como se pena de privação de liberdade incluísse a destituição de toda e 

qualquer dignidade, de seus pudores, de um mínimo de domínio sobre seu corpo. 

Se todas essas informações procederem, esperamos atitude por parte dos senhores e das 

senhoras, autoridades responsáveis pela garantia da qualidade do serviço público, pela 

manutenção do estado democrático de direito, pelo tratamento humanitário e respeito à 

dignidade da pessoa humana, previstos na Constituição Federal da República. Quanto custará 
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isto para a sociedade e para o serviço público, e reflexamente, para a sociedade, se nada for 

reparado? 

 

4. DA CONCENTRAÇÃO DE PRESOS EM ESPAÇOS SUPERLOTADOS E INSALUBRES, DAS 

AMEAÇAS DE ATAQUES ENTRE GRUPOS RIVAIS E DO SURTO DE DOENÇAS, AS MAIS 

DIVERSAS 

A política de fechamento dos Centros de Detenção Provisórias, iniciada no ano de 2017, é 

outra estratégia que merece questionamento, por causar superlotação extrema de unidades 

prisionais, promovendo uma situação dolorosa e de muito sofrimento aos presos, que ficam 

amontoados em celas insalubres e sem espaço sequer para dormir. Um total de 11 CDPs foi 

desativado, resultando na distribuição de 1089 presos pelas demais unidades prisionais do 

estado. O objetivo é concentrar o maior número de presos e agentes penitenciários em cada 

unidade prisional, já que, segundo dizem, para esta gestão preso não precisa de espaço, 

porque afirmam poder controlá-los com o “procedimento”, aqui valorizando mais as armas 

letais e menos letais (spray de pimenta, bombas e granadas de efeito moral, gás lacrimogênio, 

pistolas e fuzis). 

Assim, o cenário atual é de presos amontoados uns por cima dos outros, muitos dormindo no 

chão, no escuro, praticamente sem ventilação, alimentação de má qualidade e insuficiente, 

segundo os internos, suas famílias, advogados e alguns funcionários. Um policial militar que 

trabalha em um estabelecimento disse que os presos estavam passando fome e, alguns deles, 

perdendo suas marmitas para pagar dívida do tráfico ou outras, ficando literalmente com 

fome. 

Os pertences dos presos, quando das transferências, em sua grande maioria, foram subtraídos 

sem devolução, permanecendo os presos sem colchões, material de higiene pessoal, e 

somente com a roupa do corpo até a reposição feita pelas famílias, àqueles que possuem 

familiares. De se destacar que tal reposição pode se estender por longo tempo, a depender da 

condição financeira dos parentes e também de autorização para os presos receberem os 

objetos. Não especificamente referente ao fechamento dos CDPs, mas que diz respeito à 

permanência de presos sem objetos pessoais básicos, em visita feita no primeiro trimestre de 

2017 ao Pavilhão V, constatou-se informação já repassada por familiares de que presos 

dividiam estojo de barbear e escova de dentes, numa média de 3 a 4 escovas para 30 presos.   

Ponto considerado fundamental ao se falar na política de concentração de presos diz respeito 

às constantes ameaças de novo conflito entre aqueles que se dizem integrantes de facções 

rivais. Como estratégia de gestão, o Estado adotou a negação da existência de facções, numa 

lógica até coerente de não fortalecer tais grupos e respectivos acirramentos. No entanto, não 

se pode esquecer a grande chacina ocorrida em janeiro de 2017, quando os grupos 

cumpriram as inúmeras ameaças que fizeram e que foram completamente ignoradas pelo 

Estado, a ponto de presos da Penitenciária Rogério Coutinho Madruga (Pavilhão V) invadirem 

a Penitenciária de Alcaçuz e causarem o pior acontecimento vivenciado no sistema prisional 

do RN, com pelo menos 26 mortos, oficialmente declarados. 



 
 

 
Província Eclesiástica  Rio Grande do Norte – CNBB 

Arquidiocese de Natal/RN 
 

“Estive preso e foste me visitar.” Mateus 25,36 

9 
 

Diante do que aconteceu, e também considerando a existência de inúmeros rumores no 

sentido de que persistem a animosidade e as ameaças de novo ataque, não há como perdurar 

a situação de permanência conjunta, separada apenas por alas, de presos que se dizem 

integrantes de grupos rivais. Recentemente, no dia 26/02/2018, dois presos foram 

encontrados mortos no Pavilhão V, aumentando mais ainda os temores dos demais presos e 

familiares. Que providência foi tomada? Além da evidente superlotação, já que Penitenciária 

Rogério Coutinho possui 400 vagas, mas custodia, atualmente, um total de 1000 presos, o 

terror psicológico constante de que nova tragédia possa acontecer.   

Ainda em janeiro de 2017, um muro de concreto de 90 metros de extensão por 6,40 metros 

de altura a partir de uma base de 80 centímetros de largura foi, a um custo R$ 794.028 

(setecentos e noventa e quatro mil e vinte e oito centavos), construído separando a 

Penitenciária Rogério Coutinho da Penitenciária de Alcaçuz. Dois meses após, todos os presos 

de Alcaçuz, à época em torno de 800, foram transferidos para o Pavilhão V, onde cerca de 440 

presos ditos de facção inimiga já se encontravam. 

Até o presente momento, tal situação perdura. E perduram também os rumores de novo 

ataque e a tortura psicológica perante os presos e seus familiares. 

Muitos são os relatos de presos ameaçando outros ou seus familiares para que integrem 

determinada facção. Familiares nos procuram aterrorizados. Notícias também dão conta de 

que os presos, no momento de ingresso no sistema, são condicionados a escolher de que lado 

ficarão. Ao tempo que o Estado afirma negar a existência de grupos rivais, reafirma e até 

alimenta a referida divisão, ao submeterem presos que não apresentam trajetória de crime e 

não fazem parte de nenhum grupo a tomar partido no momento em que ingressam no 

Sistema. E isso é muito grave!! 

Três pavilhões da Penitenciária de Alcaçuz foram reformados, dos quais dois (pavilhões I e III) 

se encontram já ocupados e em funcionamento. Com o fechamento dos CDPs, no entanto, a 

situação não melhorou muito, vez que ocuparam muitas das vagas existentes nesses dois 

pavilhões reformados. Somente mais recentemente, há cerca de quinze dias, o Pavilhão II, já 

há meses completamente reformado, passou a ser ocupado. Na Penitenciária Estadual de 

Parnamirim, ala inteira se encontra desocupada, enquanto todos os presos se encontram 

amontoados em uma única ala. 

Porque essa política de concentração de presos, em que se colocam média de 30 a 40 homens, 

amontoados em celas com capacidade para 8 presos? Sobre esse ponto, informações de 

presos, familiares e agentes penitenciários apontaram que presos foram retirados das celas e 

levados a espaço de banho de sol, onde permaneceram durante todo o tempo em que a 

equipe do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura esteve em visita de inspeção no 

Pavilhão V (29/01/2018). Mascaramento de uma situação que fez parecer ao Mecanismo 

quantidade “normal” de presos por cela. 

Também consequência direta do amontoamento de presos em ambientes insalubres e da 

alimentação insuficiente e ruim a que são submetidos, são os problemas de saúde que se 

proliferam em verdadeiros surtos de doenças infecto-contagiosas e de pele, as mais diversas. 
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Doenças que debilitam os presos, acarretando sequelas para toda a vida e também um 

número de mortes não divulgado e, por isso, desconhecido da sociedade. 

Reconhecendo que a alimentação fornecida é insuficiente, o Estado já acenou no sentido de 

ampliar o número de refeições para quatro alimentações diárias. Não obstante referido plano 

ser de difícil concretização, não possível em curto espaço de tempo, as famílias foram 

proibidas de levar alimentação para seus parentes, como sempre foi possível. Assim, a má 

alimentação, aliada às péssimas condições de salubridade das celas, ocasionam queda da 

imunidade dos presos que, consequentemente, ficam mais vulneráveis a doenças, as mais 

diversas. 

Sofrimento grande o das famílias ao se depararem com seus parentes esquálidos e 

definhando a olhos vistos. Perda de peso que os torna irreconhecíveis por seus parentes mais 

próximos e que sofrem intensamente diante da imagem que veem. Elevado é o numero de 

familiares em processo depressivo, por não reunirem condições psicológicas para lidar com a 

situação degradante em que se encontram seus parentes presos. Sofrem quando visitam, 

sofrem quando não visitam. 

5. O TRATAMENTO DISPENSADO AOS FAMILIARES DOS INTERNOS NAS UNIDADES 

PRISIONAIS 

A lei assegura que a pena e seus efeitos não devem passar do infrator. Não é o que ocorre com 

os familiares e parentes de presos que cumprem pena de prisão em nosso Estado e no Brasil. 

Aqui no RN, as famílias vivem numa verdadeira peregrinação, como retirantes, num grande 

esforço para visitar e assistir seus entes queridos. Diversas são as dificuldades e os obstáculos 

que atravessam para chegar até seus parentes presos: 

5.1. Com o fechamento indiscriminado dos CDPs pela Secretaria de Justiça, presos que ficavam 

na sua cidade ou vizinhas, foram deslocados para diferentes unidades, ficando as famílias 

inicialmente sem saber para onde foram, nem isto é avisado, e depois arranjar tempo e 

dinheiro para se deslocarem até o próximo paradeiro e enfrentar o sistema da nova morada, 

de hóspedes como dizem os agentes; 

5.2. Geralmente, os presos são transferidos somente com a roupa do corpo, às vezes sem 

camisa e descalços, só de calção. Enquanto isso, seus outros pertences sabe-se lá o que é feito 

deles, cabendo às famílias comprar tudo novamente, ficando, quem não tem família ou 

dinheiro, como verdadeiros indigentes no novo lugar; 

5.3. Junte-se a isto o fato de que os parentes têm que fornecer com seus recursos financeiros 

o fardamento (sandália branca, calção azul sem nenhum detalhe e camiseta branca), o 

material de higiene e limpeza para a unidade e pessoal, tudo prerrogativa de o Estado assumir. 

Ainda muitos precisam comprar colchões ou dormem no chão, como está ocorrendo 

atualmente com um grande número de internos espalhados pelo RN. O mais injusto e 

revoltante é que os produtos acima mencionados, que são da responsabilidade do Estado 

fornecer, entram sem obstáculos nas unidades. Entretanto, os produtos que poderiam 

melhorar a qualidade de vida e nutricional como alimentos, são proibidos ou restringidos ao 

máximo. É a política do descaso, da falta de cuidados, da vingança; 
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5.3. Complicando mais a vida das famílias e separando mais, além da distância, diminuíram o 

número de visitas e o tempo que passam juntos, além de eliminarem os encontros conjugais 

(íntimos), com o entendimento de que esta é uma regalia, concedida a critério da vontade do 

sistema, não sendo entendida como parte do afeto, da relação conjugal (seres assexuados). A 

visita social, na maioria das unidades, ocorre em locais inapropriados, sujos, fétidos. 

Recentemente, familiares de presos em Alcaçuz nos relataram proibição de uso do banheiro 

durante a visita. Outros familiares, desta feita de presos que se encontram no Presídio 

Regional do Seridó, nos trouxeram notícia de haverem comido com as mãos, por não lhes ter 

sido permitido levar os talheres para o refeitório, local da visita. 

5.4. Em vista de toda essa realidade, há uma constatação relativa ao maior empobrecimento 

das famílias, em sua quase totalidade já pobres, e que precisam arcar com tantas despesas. As 

consequências são a não visitação – e o consequente afrouxamento dos vínculos familiares - 

ou o acentuado aumento de dificuldade financeira e até mesmo o endividamento com o 

mundo do crime, onde pagam com diversas moedas, aumento da prostituição de 

adolescentes e jovens, violência e criminalidade. Esta realidade tende a aumentar no estado, 

com a construção de novas unidades, concentradas numa só região, de difícil acesso para 

muitas famílias, a exemplo das unidades de Ceará Mirim e duas outras em Afonso Bezerra, 

com previsão para cerca de 2 mil presos. Uma flagrante falta de planejamento e preocupação 

com as pessoas e com o tratamento penal humanizado e que prepare o preso para o retorno 

ao convívio social. 

5.5. O mais aviltante das experiências vivenciadas pelas famílias são as revistas vexatórias. O 

encontro com a humilhação e com a violação do corpo e da dignidade, quando são obrigadas 

a se desnudarem totalmente, examinar cabelos, boca, postar-se, de pernas abertas sobre um 

espelho, alguns de grau aumentado, agachar-se diversas vezes de frente e de costas, abrindo 

as partes íntimas com as mãos, num verdadeiro ritual de exposição e constrangimento. Mais 

grave, ainda, é que os filhos pequenos presenciam tal procedimento sendo, de acordo com 

depoimentos de mulheres, muitas vezes também revistados. Segundo nos foi relatado, a 

prática de revista nas crianças tem sido mais frequente após a chegada do novo grupo de 

agentes penitenciários. Houve situação em que a criança já sem roupa foi perguntada pela 

agente o que estava levando para o pai 

São muitas e impactantes as histórias que escutamos das mulheres que realizam visitação nas 

prisões, quase sempre acompanhadas de forte sofrimento e lágrimas, algumas envolvendo 

mães idosas, mulheres grávidas, menstruadas. E o comportamento despido de ética 

profissional de algumas agentes que realizam as revistas, às vezes, mais ainda aprofunda o 

constrangimento e a dor diante do procedimento da revista. 

A propósito, por onde entram tantos ilícitos nas prisões? Por que tanta gente presa, tantas 

mortes e a violência não diminui? Não será esta uma indústria muito mais lucrativa 

funcionando assim? Por que as autoridades responsáveis mais diretamente por fazer os 

sistemas e suas estruturas funcionarem de maneira mais assertiva, não o fazem? A sociedade 

não está exercendo controle sobre os poderes que originalmente emanam do povo? Como 

iremos construir uma sociedade solidária e pacífica valorizando tanto a cultura da violência, 

da dominação e da exclusão? 
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6. A INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ATUAL MODELO DE GESTÃO PRISIONAL E QUALQUER 

PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO   

O tratamento cruel e desumano que ocorre no ambiente prisional termina por inviabilizar 

projetos de vida exitosos e pacíficos e cria as condições para a formação e o surgimento de 

sentimentos e atitudes negativas, de baixa alta estima e desejos de destruição e vingança. O 

processo de prisionização termina por contaminar a todos os atores que se envolvem com a 

prisão, em diversos níveis. Por isso os altos níveis de transtornos que atingem presos, 

familiares e funcionários do sistema, além da reincidência criminal, da dependência química 

em grandes proporções. Não é à toa que órgãos internacionais, nacionais e especialistas, 

atualmente recomendam aos países que evitem ao máximo utilizar o instituto da prisão para 

combater a violência e a criminalidade, principalmente da juventude, encontre outros meios 

de resolver os conflitos, especialmente utilizando a prevenção e medidas alternativas como a 

mediação e os processos restaurativos. O Brasil continua sua política de prender em massa e 

utilizar a violência institucional do estado para combater a criminalidade, sem resultado 

nenhum. 

No processo de ressocialização uma boa política de assistências e de respeito à integridade 

física e psicológica aliada a procedimentos humanitários e de convivência pacífica, seria uma 

boa resposta aos desafios da ressocialização. Uma presença intensa, de qualidade, fecharia, 

inclusive, os espaços, a organização e atuação de pequenas células que chamamos de “crime 

organizado” que sobrevivem e ganham musculatura e se alimentam exatamente da política 

ineficiente e da resposta violenta do estado, colocando a disposição de seu domínio quase 

todos os outros presos em condição de revolta por causa dos maus tratos e, até seus 

familiares, que poderiam ser grandes aliados com uma política de bom acolhimento e 

cuidados. Não entendemos porque as autoridades e os servidores do sistema de justiça e 

segurança não se apercebem disto. Na verdade se comportam como vingadores e não como 

cuidadores e a sociedade sofre os impactos desse equívoco. 

A educação de qualidade é, certamente, o melhor caminho, mas como realizar tal propósito 

com o lamentável sistema prisional que temos? A aprendizagem requer a junção de alguns 

fatores que influenciam o desejado objetivo de tornar eficaz a proposta de reajustamento 

social dos apenados tendo na educação um de seus meios. Existem alguns fatores que 

influenciam o interesse e a motivação de quem estuda uma vez que nem todos os locais e 

circunstâncias são adequados. E esses fatores, bem conhecidos de bons educadores, 

psicólogos e profissionais de várias áreas, bifurcam-se entre físicos (local adequado e sem 

interrupções, temperatura e iluminação, material de estudos à mão, etc.) e psicológicos 

(otimismo, segurança, fé em si mesmo e nos semelhantes, etc.) No entanto, opondo-se à 

proposta da educação e ressocialização dos apenados, previstas em lei, assistimos no RN o 

massacre das mais puras esperanças desse ideal de edificação de seres humanos que 

deveriam estar sob a guarda responsável do Estado. 

A psicologia nos apresenta conhecimento de que, referente à aprendizagem,  uma sequência 

ininterrupta de frustrações e tensão é prejudicial ao otimismo necessário para o 

estabelecimento da almejada concentração e memorização dos conteúdos propostos. 

Preocupa-nos, enquanto cidadãos conscientes dos deveres do Estado e das possíveis 
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consequências de suas negligências nesse aspecto, que não se venham levando em 

consideração prejuízos outros que se agregam a esses, como os riscos físicos e psicológicos 

sofridos pelos profissionais e familiares envolvidos. 

Nesse aspecto comportamental, também é possível dizer que existem episódios que, em si, 

potencializem a ocorrência de respostas agressivas. Ser alvo de agressão intensa ou mesmo 

nem tanto, porém repetida, por exemplo, parece ser bastante eficiente em evocar respostas 

agressivas. E como é sabido de quantos queiram, realmente, se inteirar das verdades do 

cárcere do RN, algumas pontuadas neste documento/relatos, ouvem-se fartamente as queixas 

de dolorosas experiências de torturas físicas e psicológicas sofridas pelos cidadãos sob a 

guarda do Estado no RN. E essas “experiências” intensas ou menor em doses repetidas 

também podem ser muito eficientes em gerar episódios agressivos dentro das celas ou fora 

delas, num futuro sem esperanças e respeito às instituições que deveriam apenas punir na 

forma da Lei. Lei essa abertamente transgredida por aqueles que a deviam pôr em prática 

com zelo e ética exemplar. 

Portanto, na psiquê dos cidadãos apenados falta o referencial do respeito devido à Lei por 

seus representantes. Nesse ponto cabe ressaltar que indivíduos que tenham causado 

sofrimento a alguém ou que tenham sido agentes punidores no passado podem facilmente se 

tornar alvo de agressão no futuro, tanto em médio quanto em longo prazos. Qualquer padrão 

de comportamento agressivo direto ou indireto pode ser aprendido, portanto, seja pelas 

contingências diretas, pelas contingências instrucionais, seja por observação de modelos 

fornecidos intencional ou acidentalmente. 

E nós, cidadãos e profissionais, assistimos pasmos à destruição, entre outras coisas, da saúde 

mental de presos, familiares e agentes do Estado, estes atingidos pelo cruel processo de 

prisionização e, alguns, acusados pela própria consciência, diante dos procedimentos que 

adotam. Não nos espanta que um bom número faça uso de substâncias e remédios que os 

aliviem do peso do ambiente de trabalho e da própria forma proceder, quando orientados por 

linha da tortura e da opressão. Seus instrumentos organizativos, sindicatos e associações, que 

poderiam e deveriam se preocupar com isso, estão envoltos tão somente nas concepções e 

lutas coorporativas, sem posicionamento concreto de oposição à cultura da violência contra 

os presos e suas famílias, como todo o sistema. No RN, a própria direção do sindicato dos 

agentes faz pronunciamento público contra os direitos humanos, o que se constitui numa 

apologia ao emprego de práticas abusivas e atentatórias aos Direitos Humanos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que está escrito neste documento, como pontuado no seu começo, são percepções e 

contribuições de diversos setores, a partir do conhecimento da realidade prisional e da 

vivência real, na prática do dia a dia do processo e da política de execução penal vigente no 

Estado, neste momento, com algumas ocorrências mais graves numa ou noutra unidade, a 

depender do perfil de gestores e agentes, se são dados ou não à prática de torturas e maus 

tratos. A situação nos parece muito grave e o “procedimento” atinge todo o Estado, se 
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configurando numa violação à dignidade da pessoa e à instituição oficial de uma execução 

penal baseada em práticas indiscriminadas de torturas, maus-tratos e violências diversas, com 

abuso excessivo da força e de armas letais e menos letais, ignorando qualquer limite imposto 

pelas leis e pelas regras internacionais e nacionais de respeito à dignidade da pessoa presa. 

Até reconhecemos um esforço no que diz respeito à recuperação física das unidades prisionais 

e do controle do sistema por parte do Estado. No entanto, mencionada recuperação veio 

acompanhada de uma política de violações pela opressão e humilhação, conforme se 

observou diante do acima relatado. O governo do Estado do RN deve, no mínimo, uma 

explicação às autoridades e aos órgãos competentes que têm o dever de exercer o controle 

das instituições públicas, como o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os 

órgãos colegiados que atuam com o tema dos direitos humanos. A sociedade tem o direito de 

ter o melhor serviço público em todas as áreas. Deve, também, demonstrar-se aberto e 

solícito a ouvir todos os segmentos e setores citados, promovendo as reparações devidas no 

que não estiver funcionando como deve e juntando as mãos para uma ação compartilhada. O 

Ministério da Justiça também deve uma satisfação ao Rio Grande do Norte, para explicar se é 

esta mesmo a política que defende na área de execução, sobretudo porque financia parte 

desse processo e o próprio gestor da SEJUC já afirmou publicamente que está executando a 

política do Ministério da Justiça. É esta a concepção do Ministério da Justiça? 

Nelson Mandela afirmou que se conhece uma nação vendo e analisando a forma como o país 

trata seus filhos mais simples e seus presos. É amplamente sabido que vivemos no país das 

grandes desigualdades, injustiças e exclusão e que as violações no sistema de justiça e 

segurança, particularmente no setor prisional, estão amplamente registradas nas pautas dos 

organismos internacionais e nacionais de DH, requerendo participação mais efetiva de órgãos 

como o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, responsáveis pela aplicação e 

fiscalização da lei. Em recente relatório divulgado pela ONU através do especialista de direitos 

humanos da instituição, sobre tortura, o relator Juan E. Méndez, criticou a prática frequente 

de tortura e maus-tratos nos presídios e delegacias brasileiras, apontando que “as condições 

de detenção frequentemente remetem a tratamento cruel, desumano e degradante. A 

superlotação severa leva a condições caóticas nos presídios e impactos nas condições de vida 

dos presos e seu acesso à comida, água, defesa legal, assistência médica, ao apoio psicológico, 

a oportunidades de educação e trabalho, assim como banho de sol, ar fresco e recreação”. O 

relatório também citou a existência de uma prática de “racismo institucional” no sistema 

carcerário do país. De acordo com o documento, em 2014, em torno de 67% dos presidiários 

brasileiros eram classificados como negros ou mulatos. 

Só para ilustrar, minimamente deveríamos observar o ordenamento jurídico do país e das 

nações unidas, mas não o fazemos e não respondemos por nada. Por exemplo, o Código de 

Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei da ONU é ignorado nos seus 

principais pontos: 1. Cumprir sempre o dever que a lei lhes impõe, servindo a comunidade e 

protegendo todas as pessoas contra os atos ilegais, 2. Respeitar e proteger a dignidade 
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humana, manter e apoiar os direitos fundamentais de todas as pessoas, 3. Só empregar a 

força quando isso seja estritamente necessário e na medida exigida para o cumprimento do 

seu dever. 

Na verdade, o uso de armas de fogo é medida extrema e só pode ser feito quando 

estritamente necessário para salvar uma vida ou quando houver ameaça iminente de morte 

ou lesões graves para o agente ou outras pessoas, sempre se baseando na tríade da 

legalidade-necessidade-proporcionalidade, devendo a autoridade minimamente se questionar 

sempre a três perguntas: 1) se o poder ou autoridade que estou utilizando tem fundamento 

na legislação (2) o exercício deste poder ou autoridade é estritamente necessário ou existem 

alternativas? (3) o poder ou autoridade utilizados são proporcionais à seriedade do delito e do 

objetivo legal a ser alcançado? 

Tantas boas legislações e experiências exitosas em níveis internacionais e nacional, produções 

acadêmicas e outras boas contribuições poderiam inspirar o serviço público e a sociedade 

para efetivar projetos mais assertivos em diversas áreas. Por que somos tão indiferentes, 

homens e mulheres de má vontade, para promover a justiça e a paz? 

Os dados que apresentamos perseguem a concretização de uma política pública de 

enfrentamento à violência, que passe pela verdadeira humanização do sistema prisional, no 

sentido de preservar minimamente a sanidade física e mental dos presos, familiares e 

servidores prisionais, que mais diretamente são afetados pelos efeitos da prisão. Na 

contramão de uma política prisional que fabrique monstros, é mais que urgente oferecer 

possibilidades de novos e positivos projetos de vida, de uma custódia que preserve a 

dignidade dos sujeitos e os incentive à prática do bem, que somente se aprende com o 

próprio bem. 

Por fim, apelamos ao governador do RN, ao Poder Judiciário, o Ministério Público, à 

Defensoria Pública, à OAB, à Assembleia Legislativa, ao Ministério da Segurança Pública, 

através de seus setores específicos, que definam estratégias para discutir quais as melhores 

saídas para a situação, conjuntamente com representantes das instituições que inspiraram 

esta produção, incluindo o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate a Tortura, o Comitê 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Conselho Nacional de Direitos Humanos. 

Que os órgãos competentes assegurem as condições mínimas necessárias para apoiar o 

funcionamento dos serviços colegiados e o cumprimento de suas metas no RN. 

Precisamos de mais transparência e visibilidade dos planos e ações do sistema de justiça 

criminal que se escondem por trás das cortinas da ideologia da segurança e dos sigilos, da 

periculosidade e dos riscos. Nas prisões, o acesso é extremamente dificultado, sempre com 

alegação de que não é seguro, de que não podem garantir a segurança das equipes de 

fiscalização e controle, que é preciso agendar com antecedência para que eles possam se 

preparar (na verdade, adulterar as situações e aterrorizar os internos, além de outros 

artifícios). O pior é que, mesmo as instituições tendo as prerrogativas de direito, o acesso por 

diversas vezes é negado e não se vê responsabilização por isto. O controle dos planos e das 
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ações nos serviços públicos é ferramenta indispensável para a melhoria da qualidade desses 

serviços. 

                                                                                                                 Natal, 23 de março de 2018 
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