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1. PREÂMBULO: REFLEXÕES SOBRE A PRISÃO E NOSSA REALIDADE DE 

BRASIL E RIO GRANDE DO NORTE 

“Cada país tem o número de presos que decide politicamente ter” (Raull 
Zafaronni) 

"Ninguém de fato conhece uma nação até que se veja numa de suas prisões. 
Uma nação não deveria ser julgada pela forma que trata seus mais ilustres 
cidadãos, mas como trata os seus mais simplórios."                    (Nelson 
Mandela)  

1.1 Sistema penitenciário brasileiro: a superlotação, o caos e a barbárie. 

 “O crescimento da população carcerária no Brasil, atualmente, é 

insustentável”, afirmou o Ministro da Segurança Pública Raull Jungmann, no 

Programa Roda Viva – TV Cultura/2018. Mais recentemente, o Ministro Ricardo 

Lewandowski defendeu em palestra (26/11/22) a necessidade de “restaurar a 

segurança pública no Brasil, um processo a envolver o combate ao crime organizado 

e as milícias e uma reforma do sistema penal, no sentido do desencarceramento”. 

Acrescentou que o Brasil tem atualmente cerca de 800 mil presos, vivendo em 

condições desumanas, 40% são provisórios que não ficam frente a frente com um juiz 

por meses ou anos. Não fossem as audiências de custódia que libertam 

provisoriamente cerca de 50% dos presos flagranteados, a situação seria muito pior. 

E acrescentou, ainda, que as prisões brasileiras são verdadeiras escolas de 

criminalidade e isto não pode continuar. 

O Brasil está hoje entre os três países que mais possui presos no mundo, 

depois dos EUA e China, ultrapassando a Rússia que há bem pouco tempo ocupava 

a 3ª posição e com o diferencial de que os países referidos e muitos outros, 

estabilizaram o número de presos, a partir de política de menos encarceramento, 

enquanto o Brasil segue com sua trajetória equivocada de aprisionamento em massa, 

com todas as consequências da superlotação, com taxa de ocupação de quase 200% 

e todas as consequências  que podem advir dessa cruel realidade como doenças, 

desassistências, maus-tratos, dominação pelo sistema e entre os internos, 

reincidência criminal que incide fortemente contra a sociedade, influenciando 

gravemente o aumento da violência e das organizações criminosas, e tantas outras 

mazelas que colocam o Brasil entre os países que possui o pior sistema prisional do 



mundo. É urgente definir estratégias para estancar as veias abertas desse sistema 

de política criminal que segue prendendo sistemática e vergonhosamente. 

A Organização das Nações Unidas - ONU, na conferência do Cairo, realizada 

em 1995, já atentava para esse gravíssimo problema da superlotação e apontou a 

destinação das prisões exclusivamente para os infratores perigosos, adotando outros 

tipos de punição para aqueles que apresentem menos riscos à sociedade, como a 

prestação de serviços à comunidade, limitação de fins de semana, prisão domiciliar, 

dentre tantas outras formas de responsabilização penal, nem todas previstas no 

nosso ordenamento jurídico que necessita de urgentes reformas, não no sentido de 

agravamento de penas e mais prisões como se tem preconizado governo após 

governo, com agravamento nos últimos quatro anos, sem que isto tenha apontado 

qualquer baixa na violência e na criminalidade.  

De um modo geral, são jovens pobres que se envolveram com crimes contra 

o patrimônio e tráfico de drogas, que vem de famílias desestruturadas e carentes, de 

periferias urbanas, com pouca escolaridade que, na sua grande maioria, precisavam 

de cuidados, respeito e oportunidades, mas o país opta por prendê-los ou assassiná-

los num verdadeiro genocídio, por ação ou omissão. 

A seletividade penal tem ainda outro viés, mais grave e violento: a 

criminalização das mulheres. Apesar de o número de mulheres presas corresponder 

a cerca de 7% do total da população carcerária, sabe-se que nos últimos anos houve 

aumento de mais que o dobro de mulheres presas, comparadas na devida proporção 

ao número de homens presos. 

A verdade é que as condições humilhantes denunciam a existência de uma 

crueldade oficializada nos presídios e, em decorrência disso, a própria Organização 

das Nações Unidas – ONU reconheceu que o Brasil é um dos maiores violadores dos 

direitos humanos nesta área.  

Temos um aparelho de justiça e segurança que muito precisa aprimoramento 

para melhor garantir o princípio da dignidade humana a partir do enfrentamento de 

uma realidade ainda muito presente de preconceitos e criminalização da população 

social e historicamente excluída. A polícia brasileira mata e tortura mais do que 



qualquer outra polícia do mundo, impunemente, ao ponto do relator da ONU que 

atuou no Brasil produzindo relatório sobre execuções sumárias afirmar que “a polícia 

brasileira tem autorização para matar”.  

Numerosos estudos demonstram que a superpopulação, o clima social 

carcerário ou a violência na prisão, condicionam decisivamente o comportamento dos 

internos e que mudanças organizacionais dos reclusos, horários, aproveitamento dos 

espaços físicos disponíveis, permeabilidade de movimentos no interior da prisão, etc., 

evitam ou minimizam determinados hábitos penitenciários negativos.  

O mesmo pode ser afirmado em relação à arquitetura carcerária, assim como 

sua influência na conduta do interno; um novo desenho de celas, corredores, pátios 

e o abandono de controles físicos desnecessários poderiam produzir efeitos notáveis. 

Junte-se a isto uma política de ocupação dos presos com trabalho, educação, cultura, 

lazer, tratamento humanitário e outras iniciativas que envolvam os internos, aí 

teremos resultados com extraordinários resultados positivos. 

O Papa Francisco, em 23 de outubro de 2014, falando no Vaticano para um 

grupo de juristas da Associação Internacional de Direito Penal, coloca que: 

 Cristãos e homens de boa vontade são chamados hoje a lutar não somente 
pela abolição da pena de morte, em todas as suas formas, mas também pela 
melhoria das condições carcerárias. (Fala do Papa Francisco, em 23 de 
outubro de 2014). 

Afirmou ainda:  

Em nossas sociedades, temos a tendência de pensar que os delitos se 
resolvem quando se encarcera e condena a um delinquente, deixando de 
lado os danos cometidos ou sem prestar suficiente atenção à situação em 
que ficam as vítimas. Porém, seria um erro identificar a reparação somente 
com o castigo, confundir a justiça com a vingança, o que somente contribuiria 
a incrementar a violência, ainda que esteja institucionalizada. A experiência 
nos diz que o aumento e endurecimento das penas com frequência não 
resolvem os problemas sociais nem leva à diminuição dos índices de 
delinquência, além de ocasionar graves problemas para as sociedades, 
como os cárceres superlotados ou presos detidos sem estarem condenados. 
Em quantas ocasiões, temos visto ao réu cumprir sua pena objetivamente, 
cumprindo a condenação, porém, sem mudar interiormente nem curar-se das 
feridas de seu coração. (Fala do Papa Francisco, em 23 de outubro de 2014). 

O Papa faz referência ao recurso da prisão preventiva como uma forma 

contemporânea de pena ilícita oculta, selada por um verniz de legalidade, no 



momento em que produz a um detento não condenado uma antecipação da pena de 

forma abusiva. Disso deriva o risco de multiplicar a quantidade dos reclusos sem 

julgamento, ou seja, condenados sem que sejam respeitadas as regras do processo 

– que em alguns países são 50% do total – e/ou, um efeito dominó, sobre o drama 

das condições de vida nos cárceres. 

Em relação a este assunto, o Papa ainda acrescenta sobre a situação dos 

cárceres degradantes e das torturas que acontecem, uma vez que ele coloca: 

 As deploráveis condições de detenção que se verificam em várias partes do 
planeta constituem muitas vezes um autêntico traço desumano e degradante, 
muitas vezes produto das deficiências do sistema penal, outras vezes, da 
carência de infraestruturas e de planejamento, enquanto em muitos casos 
são nada mais que o resultado do exercício arbitrário e impiedoso do poder 
sobre pessoas privadas da liberdade. (Fala do Papa Francisco, em 23 de 
outubro de 2014). 

A sanção penal é seletiva, é como uma rede que captura somente os peixes 

pequenos, enquanto deixa os grandes livres no mar. As formas de corrupção que 

precisam ser perseguidas com (a) maior severidade são as que causam graves danos 

sociais, seja em matéria econômica e social – como, por exemplo, graves fraudes 

contra a administração pública ou o exercício desleal da administração – seja em 

qualquer espécie de obstáculo interposto ao funcionamento da justiça com a intenção 

de obter a impunidade para os malfeitos próprios ou de terceiros. 

 O Papa Francisco conclui sua fala apelando aos penalistas a fazerem jus aos 

critérios de cautela na aplicação da pena, afirmando que: “deve ser o princípio que 

rege os sistemas penais”. 

Reforçando a discussão é importante elencar alguns dos posicionamentos 

defendidos pelo Conselho Episcopal Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), onde aconteceu em Brasília, entre os dias 04 e 06 de fevereiro de 

2014, e abordaram sobre o Sistema Prisional, suas violações e descasos, dizendo 

que: 

A falência do nosso sistema prisional é sustentada pela política de 
encarceramento em massa e comprovada pelas desumanas condições dos 
presídios, por denúncias de práticas de torturas, por despreparo de agentes 
penitenciários. Soma-se a isso o fato de que dos mais de 500 mil detentos, 
cerca de 40% aguardam julgamento da justiça, além dos milhares com penas 
já vencidas. Como compreender uma situação dessas? Não podemos 



assistir passivamente à violação da dignidade humana como ocorre nos 
presídios brasileiros e em inúmeras situações de violência que grassa no 
país. É urgente uma reforma do sistema carcerário que estabeleça metas 
claras para a solução dos problemas enfrentados pelos presídios, além da 
criação de um grupo ou programa de monitoramento de implementação 
destas metas. Levem-se a sério a justiça restaurativa, proposta pela ONU, e 
pela Escola de Perdão e Reconciliação (ESPERE), defendida pela Pastoral 
Carcerária, como alternativas à política de encarceramento em vigor no país. 
Para esse fim, devem se unir Executivo, Legislativo e Judiciário, contando 
sempre com a indispensável participação da sociedade civil. (CNBB, 2014). 

Diante desse quadro, é imperativo considerar seriamente o estudo da opção  

de aplicação de penas alternativas à prisão para os condenados por infrações menos 

violentas, aqueles que mesmo tendo personalidade e comportamentos agressivos 

prejudicados ou potencializados pelas sistemáticas violações de direitos humanos e 

pelos processos de exclusão sofridos ao longo da vida, na família, na sociedade, no 

sistema de justiça e segurança. São os mesmos que também muito atingidos pela 

cruel desigualdade econômica, social e cultural dominantes no país e que provocam 

o Estado e a sociedade, encerrados em ideia que direciona o sistema ao fechamento 

total e à punição, à coragem ética do cuidado, tratamento e da recuperação, incluindo 

daqueles considerados criminosos de elevado grau de periculosidade. 

Sabemos que, quando perde a sua liberdade, o homem já perde muito, mas 

é espantoso tudo o que lhe é possível ainda perder, privar alguém de sua liberdade 

não é coisa à toa. O simples fato de estar enclausurado, de não poder mais ir e vir ao 

ar livre ou onde bem lhe aprouver, de não poder mais encontrar quem deseja ver – 

isto já não é um mal bastante significativo?  

O encarceramento é isso, mas é também um castigo corporal. Fala-se que os 

castigos corporais foram abolidos, mas não é verdade: a privação de ar, de sol, de 

luz, de espaço; o confinamento entre quatro paredes; o passeio entre grades; a 

própria promiscuidade com companheiros não desejados; as péssimas condições 

sanitárias; o odor, a cor da prisão, as refeições sempre frias onde predominam as 

féculas – não é por acaso que as cáries dentárias e os problemas digestivos se 

sucedem entre os presos. 

Estas são provações físicas que agridem o corpo, que deterioram lenta e 

irremediavelmente todas as condições psicossomáticas, deteriorando também o ser 

humano, a sua autoestima sob todos os aspectos, a partir do momento em que o 



obriga a viver em condições deficientes como a superpopulação, alimentação 

paupérrima, falta de assistência e higiene sanitária, dentre tantas outras situações 

degradantes e inaceitáveis sob uma ótica humanista.  

As prisões não recuperam e apresentam situação é tão degradante que são 

rotuladas com expressões como sucursais do inferno, universidades do crime, 

campos de concentração e depósitos de seres humanos. O encarceramento puro e 

simples não apresenta condições para a harmônica integração social do condenado, 

como preconizada na Lei de Execução Penal. Punir, encarcerar e vigiar não basta. 

É importante considerar sobre a justiça criminal apontando que esse sistema, 

em sua maioria, infelizmente naturaliza todo esse contexto de injustiças e violências: 

a violência policial, o encarceramento em massa, a superlotação nos presídios, assim 

como com as péssimas condições de sobrevivência dentro do cárcere, onde grande 

número de pessoas presas não foram julgadas ou já poderiam estar no regime de 

semiliberdade; celas que deveriam comportar 08 (oito) ou 10 (dez) pessoas estão 

abarrotadas com 25 (vinte e cinco), 30 (trinta) ou mais encarcerados/as. A assistência 

jurídica para essas pessoas e seus familiares é precária, quando não é totalmente 

inexistente. E quem é que superlota essas celas? Quem é condenado a essas 

condições pelo sistema de (in)justiça? A quem serve o sistema de (in)justiça? 

1.2 Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte: um espaço de horrores e 

violações de direitos humanos. 

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 e 

frequentes punições individuais e coletivas injustificáveis do ponto de vista legal e da 

proporcionalidade entre o fato (in)determinado e a penalidade aplicada; uso excessivo 

de armas letais e 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 

policiais penais. A concepção da execução é de confronto, de guerra com métodos 



de controle sustentados pela força das armas, da violência e do terror, como em 

campos de concentração e extermínio. 

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 e obstáculos diversos para chegarem até eles e 

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 

policiais penais e da sociedade que sofre os efeitos na potencialização da violência, 

da criminalidade e da reincidência, já tão preocupantes e crescentes no Estado. 

Nossas afirmações e preocupações aqui expressas se sustentam a partir de 

relatos colhidos de familiares de presos, de visitas a unidades prisionais, 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 e de 

outros meios a que temos acesso.  

Temos muito material como cartas dos presos, depoimentos, mensagens e 

áudios dos familiares narrando o dia a dia das prisões, os desrespeitos, as mentiras 

para evitar que mães/pais/irmãos (as)/esposas (os)/filhos (as) visitem seus parentes 

presos e os estimulem a tirar a prisão em paz, a terem fé para suportar as 

adversidades da pena, da perda da liberdade, etc. 

1.3 Procedimento disciplinar: um ritual de violência e desrespeito à lei e à 

dignidade humana. 

O procedimento disciplinar instaurado nas unidades prisionais do Estado não 

condiz com o que está expresso legalmente nas legislações vigentes que orientam as 

boas técnicas de condutas de abordagens e de segurança e também está em 

desacordo com os ordenamentos das diretrizes que norteiam os Direitos Humanos 

no âmbito internacional e nacional que tratam, especificamente, do assunto em 

questão. 

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

no referido procedimento disciplinar tudo é supostamente direcionado para “garantir 



a segurança dos policiais penais, dos presos e exercer com eficiência o controle da 

disciplina nas unidades”, de onde advém muito dos abusos.  

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 encaixados no corpo do outro entre as pernas. Isto pode ocorrer 

diversas vezes no dia e por muito tempo. Diante da presença de qualquer policial 

penal 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, senão irá para o castigo. 

Internos afirmam 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, nos são costumeiramente repassados por presos e 

famílias.  

É proibido chamar os presos e policiais 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 policial penal relatou 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 policial falou que apareceu na área interna e os presos 

estavam em banho de sol e um deles instintivamente 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 policial penal: agora vai ficar um mês e não 15 dias, porque falou 

de novo.  

Os presos são proibidos de cantar, de fazer qualquer barulho nas celas, de 

tocar ou pegar nas grades. Qualquer manifestação por parte deles 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. Um policial penal afirmou que achava o procedimento muito forte, mas 

gostava da disciplina, da obediência e do silêncio que ele produzia. 

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 crimes ou faltas gravíssimas.  

No sistema prisional do RN, todas as pessoas presas são submetidas à 

mesma norma, ao mesmo procedimento: passam quase as 24 horas do dia, todo dia, 

nas celas superlotadas e sob rigoroso controle. Celas sem luz ficam à noite no escuro 

ou iluminadas por lâmpadas nos corredores, em face da retirada da energia das celas, 

criando todo tipo de desconfortos e sofrimento quando precisam realizar qualquer 

movimento em celas superlotadas. Isto se configura em tortura psicológica, física e 

tratamento cruel e desumano. Quando saem das celas para banho de sol ou outras 

finalidades são obrigados a se desnudar, abrir e mostrar a boca, os dentes, abaixar-

se, manipular o órgão genital e, em várias unidades, seguem em fila nus até o pátio. 

Esse procedimento é realizado na frente das policiais femininas. 

A rotina das unidades é recheada de grandes violações, gerando 

insegurança, medo e sofrimento, nos internos e nas famílias, manifestadas através 

da violência institucionalizada promovida em forma de espancamentos, humilhações 

e agressões morais com palavrões, castigos individuais e coletivos por qualquer – ou 

sem qualquer - motivação, ameaças, utilização de spray de pimenta, balas de 

borracha, gás, etc. sem que quase nada seja feito para estancar tamanha barbárie. 

Direitos fundamentais são negados ou restringidos como banho de sol, visitas 

familiares e conjugais, convívio coletivo entre presos de celas diferentes e outros, em 

vista da chamada doutrina de segurança. Com a proibição do convívio coletivo entre 

os presos fica quase impossível a concessão de direitos como os pontuados acima, 

alegando-se falta de agentes, espaço físico e tempo.  

 

 



2. PROBLEMAS E VIOLAÇÕES MAIS APRESENTADOS POR FAMILIARES DE 

PRESOS E EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL DO RN. 

Os maiores problemas relatados pelas famílias de pessoas presas e egressas 

do sistema prisional nos momentos de encontros proporcionados pelo projeto, nas 

cidades selecionadas para atuação, são apresentados como recorrentes em todas as 

unidades carcerárias do Estado, atingindo diretamente quem está interno e 

consequentemente os seus familiares. Entre o leque de violações os mais citados, 

foram:  

1. Violências, torturas, opressões, castigos individuais e coletivos aplicados 

indiscriminadamente sem base legal; 

2. Alimentação em pouca quantidade e de má qualidade; 

3. Adoecimento progressivo da população prisional, com problemas graves de saúde; 

4. Falta de atividades ao ar livre, como o banho de sol (máximo de 1 hora, uma vez 

por semana ou menos); 

5. Tempo excessivo de permanência dentro das celas insalubres e superlotadas; 

6. Procedimentos disciplinares abusivos e violentos; 

7. Tratamento desumano e discriminatório com os familiares e pouco tempo 

disponível para as visitas presenciais (máximo de 1 hora, uma vez por mês); 

8. Proibição da visita conjugal entre presos(as) e cônjuges; 

9. Desperdício e descaso com os pertences dos presos providenciados pelas famílias, 

inclusive os quais deveriam ser de responsabilidade do Estado;  

10. Dificuldade quanto ao acesso à educação, a projetos e à qualificação profissional; 

No mais, existem graves problemas de ordem organizacional, processual e 

jurídica que contribuem para a permanência de presos nas unidades sem sentenças, 

cumprimento de penas para além do determinado legalmente, cumprimento de penas 

em instituições prisionais muito distantes do domicílio de residência do interno, 

prejudicando ainda mais a proximidade e o convívio sociofamiliar, entre tantos outros 

problemas. 

  



2.1 Relatos de familiares de presos e egressos do sistema. 

Esta parte consiste em trazer passagens de falas de familiares de presos e 

egressos do sistema que reforçam situações vivenciadas dentro das unidades 

prisionais e que corroboram com os problemas apontados no item anterior. 

Frisa-se que os relatos consistem em falas de mães, pais, irmãos(ãs) e 

esposas de pessoas presas e egressas do sistema, das mais diversas unidades 

prisionais do Estado, como a penitenciária de Caicó, Ceará-Mirim, Nísia Floresta, 

Mossoró, Natal, Parnamirim e Pau dos Ferros. Os relatos retirados de depoimentos, 

áudios enviados e das falas dos relatos dos participantes nos encontros presenciais 

do projeto. 

É importante destacar que estas passagens de falas chegam a todo momento 

e são incontáveis. O que é exposto aqui revela apenas com um pequeno significativo 

da realidade que se vivencia, de modo que não tem espaço suficiente para descrever 

tudo que é relatado e exposto. 

“(...) Venho relatar que está acontecendo sim muitos espancamentos dentro 

das celas, porque nos pavilhões tem câmeras. Eles não espancam a gente dentro 

dos corredores dos pavilhões por causa das câmeras, é dentro das celas para não 

levantar provas contra eles(...). Tudo é sansão disciplinar, tudo é chapa, tudo é 

castigo, sem muitas vezes o cara não ter feito nada, muitos espancamentos, muitas 

humilhações. Sem falar que eles estão misturando as facções, o que não era para 

acontecer, estão misturando Sindicato com PCC e PCC com Sindicato e isso é 

perigoso, porque pode causar tumulto (...)”.  

“Lá no PEP está acontecendo coisas absurdas, muitas violências, são coisas 

que acontecem ali que a gente não pode fazer nada, a gente chega ali, vê que o 

nosso parente está espancando, vê roxo, mas não pode fazer nada, fazer que não 

viu nada e se dizer alguma coisa lá é pior, porque eles maltrata mais, é capaz até dá 

gente perder o nosso familiar ali dentro (...)”.  

“Muitos agentes chega até com bafo de cano e fica pagando procedimento 

sem precisão, fica gritando que quer comer cu de preso”.  

“(...) colocam os presos nus, nos pontos cegos das câmeras e espacam os 

presos, era bom descobrir o nome desses cabas de péa e denunciar esses povo (...)”. 



“(...) na última visita que fiz ao meu marido no PEP ele me disse que não sabe 

se vai sair dali vivo, ainda ontem um foi desmaiado para UPA de tanto apanhar (...)”. 

“(...) meu filho falou que tinha dado entrada na UPA como morto, desmaiado 

de tanto que apanhou, estava com aquela bombinha no pescoço, isso não é justo, 

eles já estão ali pagando, meu filho disse que não aguenta mais (...)”.  

“(...) se levantar a vista para o policial já é motivo de apanhar, as vezes eles 

esquecem e olham para o policial, isso já é motivo de apanhar, de castigo de ir para 

chapa (...)”.  

“(...)meu filho está todo roxo, com problema de visão de tanto spray de 

pimenta que aqueles demônios colocam dentro das celas (...)”. 

“Aqui o velório do rapaz que morreu no presídio de Ceará-Mirim por 

espancamento, está com o rosto todo deformado porque espancaram ele até a morte. 

Aqui é o meu ato de indignação ao sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, que 

no momento se encontra falido, o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte pede 

socorro, um rapaz de apenas 22 anos foi espancado até a morte e isso não aconteceu 

só com ele não, ontem outro morreu dá mesma forma (...)”. 

“(...) a opressão ali é grande, a gente dormi tudo sem roupa, tudo nu feito uns 

macacos, aquela diretora, a disciplina e os agentes também que são opressor, a 

quebradeira de preso lá é grande, mete a péa, chama de arrombado, eu digo porque 

eu sair de lá agora, eu estava lá dentro, sou prova viva (...)”.  

 “(...) está misturando todos os tipos de presos lá, presos tuberculosos, com 

presos que tem bolsa de colostomia, presos bons que não eram para estar no meio 

dos tuberculosos, porque eles dizem que não tem ninguém doente lá (...)”. 

“(...) na parte da alimentação, a alimentação está vindo pouca, onde as vezes 

eles deixam para pagar alimentação só na hora da janta que é para nós comer azedo, 

as vezes quando eles querem pagar lá, só pagam o almoço na hora da janta (...)”. 

“(...) água lá, onde tem 36 pessoas dentro de uma sela, que só era para ter 

12, eles pagam a água só em 15 minutos que as vezes não dá tempo nem tomar 

banho e nem encher os garrafões (...)”. 



“(...) banho de sol ninguém tá tendo, de 1 ano e 1 mês eu só tive banho sol 

10 minutos, é todo mundo confinado dentro de uma sela, sem sair para nenhum canto, 

tá entendendo!? (...)”. 

“(...) a comida no PEP é bem pouquinha e estragada, eles estão passando 

fome, a gente leva as coisas, não chegam até eles e quando chegam tiram logo em 

seguida, eles estão com fome, bem magrinhos, tudo abatido (...)”. 

“(...) você ter apenas um filho que Deus te deu, tão bem criado e vê em uma 

situação daquela, passando fome, revoltado e ainda mais apanhando, eu to por visto 

as humilhações, meu filho ser tratado como um cachorro (...)”. 

“(...) eles estão ali pagando, estão tudo magrinho, passam muita fome, sem 

banho de sol e ainda mais apanhando, estão batendo muito, não é pouco, quem não 

aguentar chega a morrer de tanto apanhar (...)”. 

“(...) na penitenciária daqui, meu marido disse, que tem uma cachorra, que é 

como de estimação da unidade, ele disse que quando vão passar por ela, tem que 

pedir licença igual ao procedimento com os policiais, se ela latir não pode passar, tem 

que repetir o procedimento até ela parar de latir para poder passar (...)”. 

“(...) quando eu estava preso em Alcaçuz sofri que só, foi a pior coisa, quando 

a gente ia tomar banho de sol, quando tinha, a gente sai tudo nu das celas e quando 

chega no pátio senta todo mundo no chão sem roupa e encaixado uns nos outros, 

sem falar que antes de sair para o pátio é feito alguns movimentos nas nossas partes 

íntimas para ver se não estamos escondendo nada e para voltar para a celas é desse 

jeito também e o pior é que na maioria das vezes quem faz é as mulheres e a 

vergonha é maior ainda.” 

“Olá Bom dia. Meu esposo se encontra preso na penitenciária de Caicó e ali 

e muito sofrimento, muito espancamento. Dias de visitas eles ficam gritando os 

internos na frente dos familiares e humilhantes. A alimentação e uma lavagem.... 

Procedimento todos os dias esplay de pimenta bomba. A diretora paga de santa 

coitada pq ela e a mais ruim que tem, E quem comanda os maus tratos. E eu sei meu 

esposo não e santo não, já está ali pagando pelo que fez não precisa disso tudo 

não.... Eles dia de visita já ficam tudo cm medo de conta ... pq dps eles desconta 

...eles vivem ali sendo torturado e tortura e crime, os presos pedem ajuda. De noite 



quando eles tão orando eles vai lá e ficam jogando bomba e chamando nome e 

gritando eles espancando por causa que eles ora, eles não pode nem conversa, não 

pode guarda comida que eles coloca no castigo.”  

“No dia da visita que fui ver meu marido no Rogério Coutinho eu estava com 

as unhas um pouco grande porque tinha feito elas de gel e os policiais que estavam 

lá na frente obrigaram eu roer todas elas e deixar curtas, porque ou eu fazia isso ou 

todo mundo que estava lá no dia para a visita, mais ou menos 50 pessoas, iam perder 

a visita ia ser cancelada, eu tive que roer todas as unhas e por ser uma coisa que não 

é tão fácil de tirar doeu e me machucou bastante. Enquanto que as próprias policiais 

estavam com as unhas do mesmo jeito dá minha, tinha umas que era até maior e com 

as roupas coladas e marcando o corpo, enquanto a gente tem que entrar com uma 

farda toda desarrumada (...)”. 

“(...) quanto à saúde na visita do dia 29/12/22 quando chegamos para a visita 

um preso morreu por descaso lá dentro do Raimundo Nonato, porque os meninos 

disseram que ele já estava doente, precisando de atendimento e ninguém ligou para 

isso, até que ele não aguentou e morreu (...)”.  

 

3. SUGESTÕES E PROPOSTAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA PRISIONAL 

DO RN   

A cultura do encarceramento em massa, gerando o insuportável e 

inadmissível super encarceramento, as desassistências e toda sorte de maus-tratos 

e violações de direitos humanos são a tônica da realidade das prisões brasileira e do 

RN. Visando contribuir para a melhoria do sistema prisional e com o processo de 

humanização e respeito aos DH da população encarcerada e de suas famílias no RN, 

elencamos a seguir alguns problemas com sugestões e propostas de ações que 

possam atenuar ou resolver as demandas referidas: 

01 - É importante considerar o perfil dos gestores das unidades, levando em conta: 

capacidade de gestão, conhecimento, aptidão e identificação, experiência e 

compromisso com o trabalho e com o respeito aos direitos humanos, em face da sua 

complexidade e necessidade de cuidados especiais. Os mesmos critérios devem ser 



considerados para a cúpula da gestão. Grande parte dos conflitos e violações 

existentes no sistema decorre da não observância destes pré-requisitos. 

É necessário promover formação para gestores e chefes de disciplina em 

primeiro momento, estendendo esse processo para todos os profissionais que estão 

à frente da execução do sistema prisional, levando-se em conta conteúdos alinhados 

com a Constituição da República e legislação nacional e internacional em vista dos 

direitos humanos e respeito à dignidade humana 

02 - Manter uma política integrada de segurança pública e justiça criminal, envolvendo 

as Polícias, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Judiciário, outras instituições 

públicas municipais e estaduais e da sociedade civil, no sentido de articular ações de 

prevenção e diminuição da violência e estratégias que evitem o encarceramento em 

massa, prender menos, aplicando penas alternativas, práticas restaurativas, de 

mediação de conflitos, visando diminuir e prevenir a violência e promover uma cultura 

de paz em consonância com o Plano Estadual de Segurança Pública e o Sistema 

Estadual de Segurança Pública, seus princípios, diretrizes e ações. 

A construção de mais cárceres e a repetida aposta no sistema penal para a 

resolução de problemas sociais, não tem surtido nenhum efeito positivo. Em verdade, 

a proliferação de prisões tem sido elemento determinante no aumento da violência 

dentro e fora das grades. Por estas e outras razões, nossa proposta é de se instituir 

uma política de desencarceramento massivo e de abertura do cárcere à sociedade, 

para que esta possa ajudar na humanização do sistema de execução e exercer o 

papel central do controle das violações dos direitos das pessoas presas e das 

diversas formas de violência delas decorrentes; 

03 - Reestruturação da Ouvidoria do sistema penitenciário com autonomia, ouvidor 

com mandato, escolhido pelo Conselho Estadual de DH ou Comitê Estadual de 

Prevenção e Combate à Tortura em lista tríplice à governadora. As ouvidorias 

representam atualmente grandes instrumentos de contribuição às empresas públicas 

e privadas, estabelecendo uma ponte importante entre a sociedade e as instituições, 

sempre numa perspectiva de melhorar os serviços e exercer o controle externo das 

políticas do setor, também é fundamental no sentido de envolver a sociedade e as 

instituições sociais para oferecerem contribuições e ajudas diversas, um grande 

imperativo indispensável às políticas públicas nos dias atuais.  



É, portanto, determinante que a ouvidoria tenha autonomia e independência 

para o exercício de suas funções, para manter os níveis de confiança e participação 

da sociedade, preservando a transparência e os ideais democráticos da sociedade. 

Sem estas prerrogativas, a ouvidoria perde sua legitimidade e confiança; 

04 - As APACs são uma experiência comprovada de êxito e eficácia na execução da 

pena, por múltiplas razões, como :a baixa reincidência, o baixo custo, a participação 

do apenado, da sua família e da sociedade no processo de execução, entre outros 

fatores.  Importante também incentivar a criação e/ou fortalecimento, com a 

participação da ouvidoria da SEAP, dos Conselhos da Comunidade nas Comarcas, 

prioritariamente, nas cidades onde existem unidades prisionais; 

05 - A contratação de equipes técnicas para atuarem nas unidades é absolutamente 

indispensável. O RN é um dos poucos estados que não dispõe destes servidores e 

isto inviabiliza muito as assistências e deteriora a vida na prisão; 

06 - Um problema que merece muita atenção é o tratamento penal que se oferece às 

mulheres privadas de liberdade. De um modo geral têm menos direitos que os 

homens, a começar pelas visitas conjugais que não existem ou são dificultadas tanto 

pelo sistema como pelos próprios homens. Os espaços, normalmente são 

aproveitados, prédios que não foram construídos para ser prisão feminina, as 

especificidades femininas são pouco observadas, a exemplo da questão dos cuidados 

com a saúde preventiva, o período menstrual, as mulheres mães, os filhos, etc; 

07 - Assistência ao egresso: quando abordamos no presente texto a precariedade do 

sistema, falamos do problema da reincidência criminal, da falta de assistência, da 

ociosidade e de outras graves situações que afetam a população prisional. É 

importante e indispensável a atenção e assistência ao preso que já cumpriu sua pena 

no fechado, que seria um reforço, oferecendo atendimento e apoio para seu retorno 

seguro para sua família e para sociedade em condições de não mais reincidir. Temos 

atualmente uma iniciativa do TJRN em parceria com os municípios, denominados 

Escritórios Sociais, equipamentos sociais de muita importância, mas que para cumprir 

seu papel a contento, necessitam de maior investimento do poder público; 

08 - Pelo que podemos perceber a missão de oferecer algumas respostas para 

melhorar a situação do sistema como um todo, é tarefa difícil e de responsabilidade 

de muitos atores. Neste sentido, a SEAP não pode perder de vista a grande 



necessidade de estabelecer parcerias em diversos níveis, visando conseguir avanços 

conjuntamente. Para isso é preciso manter-se aberta e atenta a todas as 

possibilidades, tanto com as instituições do poder público quanto da sociedade civil.  

É preciso definir estratégias e um planejamento para conseguir êxito neste 

pleito, a começar pelo próprio sistema que normalmente cria, principalmente a partir 

da doutrina doentia da segurança, grandes dificuldades onde as parcerias são 

impostas e não conquistadas.  

A Constituição dos Conselhos da Comunidade é uma das medidas 

indispensáveis. Este instrumento comunitário de ajuda na execução penal, previsto 

na LEP, envolve a comunidade, o juízo da execução e movimenta toda a sociedade 

se forem ativos, bem constituídos e valorizados;  

09 - Outro segmento que merece atenção especial são os familiares dos presos. A 

família e as igrejas são praticamente os únicos referenciais positivos que eles(as) tem 

na prisão e que os visitam, então é preciso levar em conta a valorização, o 

acolhimento e o respeito a suas famílias com o que se estará contribuindo com o 

aumento da possibilidade de mais segurança na prisão, mesmo que não se acredite 

nisso, porque a família bem tratada, orientada e respeitada funciona como um 

mediador positivo no convencimento para dissuadir o seu parente preso quando 

estiver querendo fazer alguma coisa errada como fugas, motins e outros atos 

contrários à ordem e à disciplina.  

A família maltratada termina por apoiar ou ficar neutra quando o seu parente 

preso lhe revela algum plano deste tipo. Atualmente o tratamento dado aos familiares 

é aviltante em praticamente todas as unidades prisionais. Para realmente valorizar a 

presença das famílias como fator importante no processo de socialização do interno 

é preciso tomar decisões no sentido de se definir estratégias que facilitem e viabilizem 

esse processo, de preferência em parceria com as próprias famílias, do tipo:  

a) Duas visitas mensais de, pelo menos, quatro horas de duração (uma 

manhã ou uma tarde) para permitir a convivência e as partilhas, tão necessárias e de 

direito, podendo incluir aqui as visitas íntimas. Permitir, a partir de critérios, a entrada 

de alimentos nos dias de visitas; 



b) Acabar com a exigência de farda ou vestimenta padronizada para os 

familiares, isso se constitui num grande abuso, as famílias não estão presas. No 

máximo, recomendar uma ou outra cor e tipo de vestimenta que não devem ser 

usadas; 

c) Outro grande problema que as famílias enfrentam é o deslocamento que 

realizam, ou não o fazem por falta de condições econômicas, para visitar seus 

parentes que cumprem pena em unidades muito distantes. A proposta é que a SEAP 

realize levantamento sobre onde moram os presos, suas famílias e comunidade de 

origem e defina estratégias visando viabilizar a transferência para unidade mais 

próxima do seu domicílio, conforme orienta a lei, isto, com certeza, evitaria muitos 

problemas; 

d) Os familiares, na sua grande maioria, enfrentam muitas dificuldades 

econômicas e ainda são obrigados a comprar materiais de higiene pessoal e de 

limpeza, além de outras contas como remédios, colchões, lençóis etc. A proposta é 

que o Estado assuma essas despesas e proíba, de verdade, que os policiais penais 

destruam ou subtraiam os pertences dos internos, por ocasião das inspeções, revistas 

e outros meios. 

10 - Alimentação: Depois da violência e maus-tratos, alimentação se constitui no item 

que mais é colocado como problema sempre com referência à qualidade e quantidade 

dos alimentos. Isto tem impactado diversos aspectos da saúde, da perda de peso, da 

desnutrição da população prisional, sem que se resolva o problema. É preciso 

esclarecer essa situação fazendo diagnóstico de quais os fatores que estão gerando 

essa deficiência e resolver definitivamente o problema. 

11 - Banho de sol: O tempo que os presos passam nas celas é excessivamente 

grande tendo impacto decisivo na saúde dos mesmos, situação que fere a lei e os 

princípios humanitários que orientam uma boa execução penal. Quem está preso tem 

o direito de tomar sol suficiente (pelo menos 2h diárias), praticar esporte e lazer, 

trabalhar, estudar e ocupar-se em outras atividades. Considerando esses direitos, o 

tempo nas celas se restringiria a espaço destinado ao repouso noturno e outros 

momentos que não estivessem em atividades externas. Manter os internos o mais 

possível fora das celas e no convívio social entre eles se constituiria em fator 



importante para evitar o adoecimento psicossomático, estratégia que não custaria 

recursos financeiros adicionais; 

12 - Castigos aplicados indiscriminadamente por qualquer motivo: Os castigos são 

aplicados no sistema penitenciário do RN de modo absolutamente indiscriminado, por 

qualquer motivo que o policial penal ache necessário. As punições coletivas, 

frequentemente utilizadas, servem juntas com as individuais para aterrorizar e 

produzir o controle que desejam, acompanhadas de  outros métodos como spray de 

pimenta, espancamentos, etc. É urgente que o Estado promova a regulamentação 

desse processo e adote outras medidas para impedir que essa situação de abusos e 

ilegalidade continue a ocorrer. A justiça da execução penal tem muito de atribuição e 

de responsabilidade no combate a essas e outras violações; 

13 - Saúde: O problema da saúde no sistema prisional do RN aparece entre os três 

mais relatados e denunciados pelos presos, egressos e familiares do sistema junto 

com a violência/maus-tratos e alimentação. As unidades são um espaço de doenças 

e adoecimento que atinge um grande número de presos, alguns lesionados de 

maneira definitiva que ensejam e sugerem ações de responsabilização do Estado, 

levando-se em conta que entraram nas unidades sem essas doenças ou lesões. 

Nestes dias, a informação que tivemos revelou que só na unidade de Ceará-Mirim 

havia 49 internos acometidos de tuberculose, um número alarmante que revela o 

descaso a que chegamos no trato da saúde da população prisional do RN. Os 

distúrbios emocionais/mentais são preocupantes, potencializados em muito, pelo 

tratamento cruel e desumano com que são tratados nas prisões do Estado.  

Costumamos dizer que a violência e os maus-tratos perpetrados por diversas 

ações previstas no procedimento, a alimentação insuficiente e deficiente e o tempo 

excessivo que os presos passam nas celas superlotadas, insalubres, infectadas, são 

responsáveis por grande parte do processo de adoecimento dos internos em nosso 

sistema prisional. Se isso é verdade, imagina quanta responsabilidade recai nas 

autoridades que exercem poder na gestão prisional e dos executores diretos dessa 

política. As normas e regras de segurança não devem se sobrepor aos direitos 

humanos mais básicos relacionados com a vida e a dignidade humana e, portanto, 

devem ser adaptadas para produzir o resultado desejado, sempre com muita 

moderação e respeito ao ser humano, mesmo sendo um prisioneiro.  



Nossa proposta é que seja adotada uma política de execução penal baseada 

na educação e no cuidado. Que sejam otimizadas as equipes de saúde nas unidades, 

com condições de oferecerem um bom atendimento e sejam bem capacitadas para 

lidarem com os presos, suas famílias e a gestão prisional; 

14 - Acabar com algumas ações do procedimento de segurança e disciplinar, 

entendidos e descritos em diversos documentos como torturas, maus-tratos, abuso 

de poder e desrespeito â dignidade dos internos e das famílias, pensados de modo a 

facilitar toda essa escalada de violência, que facilitam a dominação, o controle e a 

subtração de direitos como as visitas das famílias, amigos e banho de sol; 

14.1 - Abolir definitivamente as práticas de torturas, expressas através de 

espancamentos, utilização abusiva e desnecessária de spray de pimenta, balas de 

borracha, bombas de gás e outros tratamentos cruéis e desumanos. 

14.2 - Outras práticas devem ser abolidas pois representam abuso de poder e 

aviltamento moral, humilhação e desmoralização dos internos, promovidas através do 

desnudamento frequente, inclusive na presença das policiais penais femininas, 

exames minuciosos da boca (como em tempos da escravidão) quando saem das 

celas em alguns momentos, também proíbem os presos de poderem olhar para os 

policiais penais, chamá-los pelos nomes e terem que dizer licença senhor(a) quando 

passam por eles(as). Aqui se poderia continuar a narrar outras atrocidades que 

parecem inacreditáveis, como obrigar os presos a se deitarem no chão ou ficarem de 

quatro pés e andarem de coturnos por cima deles, xingá-los moralmente,....  

14.3 - Uma das práticas mais reprováveis do procedimento é a obrigação dos internos 

terem que ficar sentados, um encaixado no outro e, às vezes nus, com as mãos na 

cabeça, durante todo o tempo em que os servidores públicos da unidade estiverem 

no pavilhão ou conforme a vontade deles em alguns momentos. Decididamente, isso 

não tem nada a ver com segurança, mas, sim, com métodos de maus-tratos, 

humilhação, domínio arbitrário e tudo que se possa pensar em matéria de opressão; 

14.4 - Por fim, é urgente e necessário rever toda a filosofia e as práticas do 

procedimento implementado no sistema prisional do Rio Grande do Norte, num 

momento de graves conflitos e crise institucional, cuja história não foi resgatada para 

ajudar a compreender as estratégias fortes do ponto de vista repressor e violador de 



direitos, equivocadas, implementadas no setor. Em nome da segurança das pessoas, 

do patrimônio, tudo se justifica e se aplicam  métodos desalinhados com a legislação 

protetora e com princípios e técnicas de abordagem que nada ou quase nada tem a 

ver com segurança. O Estado devia prestar mais atenção nos verdadeiros motivos e 

situações que geram ou podem gerar insegurança em grande escala, como manter o 

aprisionamento em massa de pessoas, na sua maioria muito pobres e/ou negras, 

muitas delas acusadas de crimes sem violência grave, além da desassistência a que 

são submetidas. Considere-se, ainda, os quase 40% da população prisional 

provisória, prática abusiva e inconstitucional. Ainda lembramos o mais terrível dos 

fatores geradores de insegurança que se materializa nos maus-tratos, nas torturas e 

violências diversas que se constituem em verdadeira escola do terror a gerar 

sentimentos de medo, mágoas, ódio, desejo de vingança e desesperanças que se 

manifestam em diversas situações dentro das prisões e, principalmente, contra a 

sociedade quando voltarem à liberdade. Então, quem pode gerar mais violência e 

insegurança? O que viola mais a República, a Democracia e o Estado de Direito, 

temas tão importantes e em moda no momento atual? Mandela nos faz pensar 

quando afirma que "Ninguém de fato conhece uma nação até que se veja numa de 

suas prisões. Uma nação não deveria ser julgada pela forma que trata seus mais 

ilustres cidadãos, mas como trata os seus mais simplórios."                    (Nelson 

Mandela) 

Nossa proposta é que o chamado procedimento seja repensado e abolidas diversas 

práticas que violam a Constituição Federal, a lei contra a tortura, a LEP e a normativa 

internacional e nacional de direitos humanos. Que seja abolida a proibição dos 

internos não poderem conviver socialmente uns com os outros, medida que subtrai 

direitos fundamentais como as visitas familiares, o banho de sol, práticas esportivas 

e de lazer, que não oneram financeiramente num sistema já tão deficiente das 

assistências previstas na legislação. Acrescente-se que esse procedimento violento 

é uma exceção entre a quase totalidade dos estados brasileiros e que tem uma 

história que precisa ser revisada. O atual governo federal não pode patrocinar uma 

barbárie dessas, especialmente quando se coloca ao lado das minorias oprimidas 

e/ou discriminadas, população predominantemente jovem, pobre e negra. As peritas 

do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, recentemente 

inspecionando o nosso estado, em audiência pública no Ministério Público Federal, 



na presença de autoridades, representantes institucionais e familiares de presos, 

expuseram, aterrorizadas, sobre o que viram dentro das prisões do RN e se dirigindo-

se aos representantes da SEAP pediram: por favor acabem com esse 

procedimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A estrutura e o conteúdo deste texto refletem o grito da sociedade e a 

continuidade de uma luta de diversas instituições e pessoas, em nível nacional, que 

reclamam pela ausência de políticas públicas de justiça e segurança que sejam 

capazes de estancar as veias abertas da violência e mais assertivos no seu combate 

e prevenção na busca de um modelo de convivência social pacífico e sem conflitos 

violentos que geram instabilidade e insegurança na vida da nação e nos privam dos 

benefícios de uma convivência pacífica e humanitária. O encarceramento em massa 

se constitui num dos traços perversos dessa política, de caráter seletivo, 

discriminatório e repressor que incide brutalmente contra os menos favorecidos 

social, econômica e culturalmente. Para agravar mais a situação, o Rio Grande do 

Norte adota uma política mais acentuada que a do restante do país, no que diz 

respeito à execução penal, sistematicamente violenta e opressora.  

Essa é uma contribuição que resulta de intensa convivência e contatos 

com os usuários do sistema penitenciário (familiares, presos e egressos), visitas às 

unidades refletindo, portanto, os aspectos mais próximos da realidade aqui expressa 

e descrita, com a esperança de que portas sejam abertas para o diálogo e, pelo 

menos, para a coragem por parte das autoridades constituídas e servidores do setor, 

de estabelecer um parâmetro que possa nortear essa conversa, baseado na 

legislação pertinente e nos princípios fundamentais dos direitos humanos.  

Espera-se, ainda, que haja mais empenho de todos, do poder público e 

da sociedade civil, na perspectiva de se apropriarem de saberes inovadores e vontade 

política para buscarem os melhores e mais urgentes caminhos que nos coloquem na 

trilha de um protagonismo transformador baseado no diálogo, na mediação pacífica 

de conflitos e na justiça restaurativa, na busca de uma sociedade justa, fraterna e 

igualitária. 
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