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M A N I F E S T A Ç Ã O  M I N I S T E R I A LM A N I F E S T A Ç Ã O  M I N I S T E R I A L

PROCESSO Nº.: 0005391-57.2012.8.20.0106
NATUREZA: PORTARIA Nº. 003/2012
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL

OBJETO: INTERDIÇÃO DO CPEAMN, CPM, CDPMM, CDPFM

MM Juiz:

Segue  relatório  circunstanciado  da  condições  do  sistema  penitenciário  estadual  em 
Mossoró – RN.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Averiguar a necessidade ou não de interdição judicial dos estabelecimentos penais da 
Comarca de Mossoró-RN, quais sejam:

1. Complexo Penal Estadual Agrícola Mário Negócio (CPEAMN);
2. Cadeia Pública (CPM);
3. Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPMM); e
4. Centro de Detenção Provisória Feminio (CDPFM).

O processo de nº. 0001161-74.2009 (106.09.001161-74), igualmente originado na 1.ª 
Vara Criminal da Comarca de Mossoró-RN, foi anexado aos autos em tela,  cujo objeto é mais 
amplo  que  o  dele  e,  por  isso,  o  abrange,  haja  vista  que  versa  apenas  sobre  as  condições, 
especialmente lotação, da Cadeia Pública (CPM) (fls. 116).

DAS INFORMAÇÕES COLHIDAS, VISTORIAS E INSPEÇÕES REALIZADAS

O  Ofício  nº.  272/2012-DG  expedido  pelo  IDEMA –  Instituto  de  Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – aponta a necessidade e, ao mesmo tempo, a 
ausência de Licenças Ambientais por parte de todos os estabelecimentos em questão (fls. 63). Da 
mesma forma, a Gerência de Gestão Ambiental do Município de Mossoró o faz, sendo que por meio 
do Ofício nº. 012/12-GGA/SEDETEMA (fls. 56).

Consta,  também,  Ofício  nº.  019/2012-SEMUT/GS,  da  Secretaria  de  Tributação  do 
Município, atestando a inexistência de alvará de funcionamento com relação aos estabelecimentos 
penais em relevo (fls. 57/62).

Há, ainda, Relatório de Vistoria realizado pelo CREA/RN (fls. 117).

Quatro inspeções foram realizadas, sendo elas feitas pelo(a): Juízo da 1ª Vara Criminal 
(fls. 3/28); Corpo de Bombeiros (fls. 29/50); Gerência Executiva do Desenvolvimento Urbanístico 
do Município de Mossoró (fls. 51/55); e Vigilância Sanitária (fls. 64/110).

ESPECIFICAÇÕES E CONCLUSÕES DA VISTORIA FEITA PELO CREA/RN



Foram realizadas, na verdade, quatro vistorias, sendo uma para cada estabelecimento 
prisional.

1ª) CPEAMN

Especificações:

a)  Pavilhão Femino – Regime Fechado: "(...)  instalações  elétricas (...)  em péssimas  
condições, pois apresentam improvisações, o que põe em risco a utilização da área em função da  
iminência  da  ocorrência  de  curto  circuito  em decorrência  da sobrecarga de  energia  (...);  (...)  
instalações hidrossanitárias sem as mínimas condições de uso (...) aparelhos danificados ou não  
existem; (...) revestimentos das lajes estão se desprendendo em função dos problemas de infiltração  
na  cobertura,  que  precisam  ser  totalmente  revisada  ;  (...)  necessidade  de  recuperação  de  
revestimento das alvenarias e tetos, assim como da recomposição da pintura nestes locais (...);

b) Pavilhão Masculino – Regime Semiaberto: "(...) 200m de cerca do perímetro desta  
área encontra-se derrubada (...); a cozinha (...)" tem "necessidade de solucionar alguns problemas  
de infiltração e acabamentos; com relação às intalações elétricas e de esgotamento sanitário, se  
faz necessário serviços de recuperação e correção; (...) necessidade da revisão das coberturas dos  
pavilhões (...); (...) improvisações com pedações de madeira, objetivando fazer o fechamento de  
diversas áreas; (...) pontos de infiltração nas lajes";

c) Pavilhão Masculino – Regime Fechado: "(...) as cercas de fechamento do espaço  
estão sendo usadas para improvisação de antenas de televisão em grande número e em grande  
parte  estão  danificadas  (...)";  apenas  duas  das  quatro  guaritas  de  vigilância  existentes  estão  
ativadas e apresentam problemas estruturais; "a estrutura das lajes já apresenta exposição de suas  
armaduras, necessitando de recuperação; as alvenarias apresentam várias fissuras em sentidos  
verticais e horizontais; as instalações elétricas apresentam várias improvisações, além de vários  
locais necessitarem de manutenção; as grades de fechamento da maioria das celas apresentam os  
seus chumbadores desprendidos, o que deixa a grade totalmente vulnerável à sua retirada; (...)  
inexistência de material para prevenir e combater incêndios";

d) Áreas de Uso Comum: "as guaritas existentes para a vigilância destas áreas estão  
desativadas, em função do seu comprometimento estrutural;  verifica-se nestas áreas que foram  
direcionados esgotamentos de resíduos para estes locais e grande parte acumula uma quantidade  
considerável de lixo".

Conclusão:

Não há expressamente.

2ª) CDPFM

Especificações:

"(...) a edificação destinada a ser o centro da detenção provisória apresenta problemas  
nas suas instalações físicas, ou seja, infiltrações nas lajes de cobertura, as instalações  
hidráulicas foram improvisadas e apresentam vazamentos, o espaço destinado para a  
sua utilização como sanitário também foi improvisado, as lajes do alojamento e da  
administração apresentam diversas fissuras, o sistema de esgotamento sanitário está  
mal dimensionado e não tem capacidade de absorver adequadamente a demanda de  
esgoto,  transbordando constantemente (...)  as intalações elétricas apresentam várias  
improvisações, o que pode vir a provocar curto circuito (...) não existe material para  
prevenção e combate a incêndio".

Conclusão:

"(...) entendo que o espaço destinado à ocupação como centro de detenção provisória  
não oferece nenhuma condição para ser utilizado com esta finalidade, considerando as  
cindições em que se encontram as suas intalações físicas". 



3ª) CDPMM

Especificações:

"(...) a edificação encontra-se bastante desgastada, apresentando locais em que se faz  
necessário  a  recuperação de  revestimento,  existência  de  problemas  nas  instalações  
hidrossanitárias e elétricas (...). O que mais preocupa são as fissuras existantes nas  
alvenarias e lajes de forma generalizada, fissuras estas de até 2,00cm de abertura, o  
que, sem dúvida alguma, põe em risco a establidade da construção, podendo inclusive  
vir a ruir a qualquer momento, em função da gravidade do estado em que se encontra".

Conclusão:

"Somos da opinião que a edificação deva ser interditada, pois da forma em que se  
encontra põe em risco a integridade física das pessoas que no momento ocupam aquele  
espaço".

4ª) CPM

Especificações:

"(...) Existem diversas infiltrações nas instalações em lajes e paredes, as instalações  
elétricas  encontram-se  em  péssimas  condições,  em  função  do  grande  número  de  
improvisações feitas que sobrecarregam a rede de distribuição, existe um detector de  
metais instalado, no entanto, não funciona o grupo gerador está sem funcionar, em  
função  da  bateria  estar  descarregada,  o  sistema  de  força  e  água  em  posição  
inadequada em função de improvisação feita no local (...). Alguns elementos estruturais  
já começam a apresentar sinais de desgaste, pois começam a expor as suas armaduras,  
as intalações hidráulicas apresentam pontos com improvisações e outros desativados, o  
esgotamento sanitário está comprometido (...), as guaritas externas estão desativadas e  
apresentam sinais de desgaste nos seus elementos estruturais".

Conclusão:

"Podemos  afirmar  que  as  instalações  físicas  da  unidade  prisional  não  oferecem  
condições de funcionamento dentro dos padrões mínimos de habitação".

DAS INSPEÇÕES REALIZADAS

1ª) JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL

Inspecionou as quatro unidades prisionais, descrevendo individualmente as constatações 
verificadas em cada uma delas, detre as quais destaco abaixo.

CPEMAN:

"A  visita  a  este  estabelecimento  foi  realizada  no  dia  25/01/2012  (...).  Este  
estabelecimento possui capacidade projetada para 200 presos do sexo maculino no  
regime fechado e 300 presos do sexo masculino do regime semiaberto (...). Em 2009 foi  
improvisada uma ala para presas femininas. No dia da inspeção havia 277 homens no  
regime fechado; 124 homens no regime semiaberto; 18 mulheres no regime fechado e  
16 mulheres no regime semiaberto. (...) A estrutura do presídio é precária, contando  
com uma construção da década de 70, sem que tenha havido qualquer manutenção  
posterior.  Há problemas  na parte  elétrica,  hidráulica.  Não  percebi  a  existência  de  
nenhum equipamento contra incêndio (...). As grades das cela do regime fechado estão  
deterioradas,  faltando  ferrolhos,  cadeados  e  algumas  estão  com  os  chumbadores  
totalmente  expostos  em razão da parede ter  sido quebrada,  o  que representa risco  
iminente de fuga em massa dos apenados. A cerca que guarda os presos do regime  
fechado durante o banho de sol está totalmente imprestável. As cercas de proteção do  
regime semiaberto estão todas caídas e as guaritas estão desativaedas, de modo que os  



apenados do regime semiaberto ficam sem nenhum obstáculo para fuga. E o pior: é  
comum saírem durante o dia para praticarem assaltos, tráfico de drogas e homicídios  
e retornarem antes do horário noturno, ocasião em que são recolhidos.  Além disso,  
quando eles retornam, trazem droga, bebidas alcoólicas e aparelhos celulares para o  
interior do estabelecimento (...). (...) há notícias, ainda não confirmadas, de armas de  
fogo guardadas no interior da unidade pelos detentos do regime semiaberto (...). As  
fossas da penitenciária estão todas transbordando (...).  (...)  algumas delas ficam na  
lateral e na frente do rancho (cozinha). (...) O local onde os apenados recebem visita  
social não possui cobertura e sujeitam os apenados e os visitantes às intempéries, além  
de  não  possuir  segurança  contra  fugas,  em razão de  buracos  na  tela.  O local  de  
criação de suínos é imundo (...) apenados reclamam que o Estado não fornece material  
de higiene a eles (ressalte-se que o Estado excepcionalmente fornece um kit de higiene  
que dura poucos dias),  nem fardamento.  (...)  Não há assistência social  (...).  possui  
unma UBS (Unidade Básica  de Saúde),  apesar  de haver  reclamação dos  apenados  
quanto a não haver atendimento diário e constante falta de medicação e inexistência de  
enfermaria.  (...)  As  visitas  são  submetidas  a  procedimentos  de  revista  vexatórios,  
consistentes  em  ficaarem  despidas  e  serem  obrigadas  a  se  agachar  nuas.  (...)  A 
segurança  interna  do  estebelecimento  é  feita  por  46  agentes  penitenciários  e  a  
segurança externa por 29 policiais militares que trabalham em regime de plantão, de  
modo que por dia são 7 agentes  penitenciários e  7 policiais  militares,  quantidade  
visivelmente insuficiente se for considerada a grande quantidade de presos. (...)  A 
unidade dispõe  de  1  veículo  para  escolta  de  presos,  quantidade insuficiente  para  
atender  a  demanda  de  cinco  varas  criminais (...).  (...)  Ressalto,  por  fim,  que  o  
estabelecimento somente está funcionbando em razão da boa vontade da equipe de  
profissionais que trabalham na unidade (...)".

CPM:

"A visita a este estabelecimento foi realizada no dia 25/01/2012. (...) possui capacidade  
projetada  para  142  presos  provisórios  do  sexo  masculino.  (...)  inicialmente  o  
estabalecimento foi projetado para 86 presos, sendo que há alguns anos o Executivo  
Estadual alterou mediante decreto e sem qualquer alteração na estrutura da unidade a  
lotação  para  os  atuais  142.  No  dia  da  inspeção  havia  166  homens,  alguns  já  
condenados, mas ainda não transferidos para o presídio local por ausência de vaga.  
(...) A estrutura física do prédio é ruim, contando com uma construção de ampliação  
não acabada e visivelmente mal  projetada (...).  Essa construção inacabada facilita,  
inclusive, fugas e o acesso ao interior do estabelecimento. Há problemas visíveis na  
parte elétrica e hidráulica (...). A questão dos equipamentos contra incêncio deve ser  
corrigida com urgência, pois percebe-se que já houve incêndio nos pavilhões. (...) há  
problemas de esgoto e fossas a céu aberto e os banheiros estão em estados deploráveis.  
As guaritas são em número de quatro (04), mas apenas duas estão em funcionamento  
(...).  Também  há  problemas  nas  grades  de  contenção  dos  presos.  Algumas  delas  
cerradas  e  outras  amassadas,  facilitando  a  ocorrência  de  fuga.  (...)  o  estado  não  
fornece material de higiene aos apenados (de forma esporádica o Estado fornece um  
kit  de  higiene  pessoal  que  dura  poucos  dias),  nem fardamento.  (...)  Reclamam,  no  
entanto, que a comida é preparada no Complexo Agrícola Mário Negócio e antes de  
remetê-la a este estabelecimento é acondicionada em local sem refrigeração por longo  
período o que acarreta deterioração do alimento. Dizem que o alimento chega azedo.  
(...) Não há assistência social nem jurídica (...).  (...) Os visitantes são submetidos a  
procedimento de revista vexatório, consistente em ficarem despidos e serem origados a  
se agachar nus. (...) Não há atividade educativa desenvolvida pelo Estado na unidade.  
A segurança interna é feita por 28 agentes penitenciários e a segurança externa por  
24 policiais militares que trabalham em regime de plantão, de modo que por dia são 5  



agentes  penitenciários  e  6  seis  policiais  militares,  quantidade  visivelmente  
insuficiente (...). A unidade dispõe apenas de um veículo para escolta de presos (...)".

CDPMM:

"(...) visita realizada no dia 26/01/2012 (...). (...) funciona em dois locais distintos, um  
deles denominado sede e o outro anexo (...).  a sede foi improvisada pelo Estado na  
DEFUR – Delegacia de Furtos e Roubos, aproveitando-se as celas do xadrez. O anexo  
funciona  em  local  improvisado  na  1ª  Delegacia  de  Polícia.  Em  razão  de  serem  
improvisados, não há como definir a capacidade projetada. No dia da inspeção havia  
72 homens na sede e 25 homens no anexo. (...) A estrutura física do prédio é precária,  
não possuindo local  para refeição, parlatório,  local para entrevista com advogado,  
nada. Apenas as celas e o solário, além da sala da administração. A estrutura física do  
anexo também é precária, não possuindo local para refeição, parlatório, local para  
entrevista  com  advogado,  enfermaria,  espaço  para  prática  de  atividades  laborais,  
esportivas  ou  educativas,  nada.  Apenas  as  celas  e  o  solário,  além  da  sala  da  
administração. Também apresentam problemas no sitema elétrico, hidráulico, muros  
baixos  e  grades  de  proteção  improvisadas.  Apesar  disso,  observa-se  que  o  local  é  
asseado e aparenta estar bem cuidado. Há inclusive um exaustor para amenizar o meu  
cheiro. (...) Não há equipamentos de combate a incêncio. (...) o Estado não fornece  
material de higiene a eles, nem fardamento. (...) Há reclamação dos presos de que a  
comida é ruim. O café é trazido pelos familiares dos presos, o que facilita a entrada de  
objetos e torna vulnerável a unidade. (...) Não há assistência social nem jurídica. A  
assistência médica é feita através do encaminhamento dos detentos ás Unidades de  
Pronto  Atendimentos,  em  casos  de  urgência.  (...)  Os  visitantes  são  submetidos  a  
procedimento de revista vexatório, consistente em ficarem despidos e serem obrigados  
a se agachar sem a roupa. (...) Não há atividade educativa desenvolvida pelo Estado na  
unidade.  A segurança interna é feita por 21 agentes penitenciários que se dividem  
entre a sede e o anexo. Por dia são 03 agentes penitenciários na sede para cuidar dos  
detentos,  do  cartório  e  da  escolta.  No  anexo,  apenas  01  agente.  Não  há  guarda  
externa.  A unidade dispõe de 01 uum veículo para escolta de presos,  cedido pela  
Polícia Civil (...)".

CDPMF:

"(...) visita realizada no dia 26/01/2012. (...)  funciona no prédio da 2ª Delegacia de  
Polícia Civil, sem nenhum estrutura para funcionar um estabelecimento prisional,  
pois não possui enfermaria, as celas são apertadas, não possui parlatório, refeitório,  
local  para  entrevista  com  advogado,  espaço  para  prática  de  atividades  laborais,  
esportivas  ou  educativas. (...)  Por  se  tratar  de  um  espaço  improvisado,  não  há  
capacidade projetada estabelecida.  No dia  da  inspeção havia  48 mulheres  detidas.  
Dessas,  duas estão gestantes e o acompanhamento pré-natal é feito no Hospital da  
Polícia  Militar,  mediante  escolta.  A unidade  é  destinada  a  presas  provisórias,  mas  
existem algumas já condenadas por inexistência de vaga no Presídio. A estrutura física  
do prédio é precária, contando com uma construção já deteriorada. Há problemas na  
parte  elétrica e  hidráulica.  No local  destinado ao banho de sol  há uma caixa de  
esgoto que de vez em quando transborda e o inunda, obrigando as  detentas a se  
privarem do banho de sol ou se arriscarem ficar junto com os dejetos. Não possui 
equipamentos  contra  incêndio.  Ressalto  que já  houve dois  princípios  de  incêndio  
causados por pane na rede elétrica, que foram apagados pelas detentas e agentes  
penitenciárias com baldes d'água. (...) o Estado não fornece material de higiene a elas,  
nem fardamento. (...) as detentas reclamam que a comida chega estragada. (...) Não há  
assistência social nem jurídica. (...) a assistência médica é feita através de escolta às  
Unidades de Pronto Atendimento e ao Hospital da Polícia Militar. (...) Os visitantes são  
submetidos a procedimento de revista vexatório, consistente em despi-los e agachá-los  



sem roupa. (...) não há atividade educativa desenvolvida pelo Estado na unidade.  A 
segurança  interna  é  feita  por  8  agentes  penitenciárias  femininas  e  2  agentes  
masculinos. Por dia, trabalham em regime de plantão 2 agentes na unidade. Não há  
segurança externa. No período noturno há um guarda patrimonial para o prédio. A 
unidade dispõe de um veículo para escolta de presos (...)".

2ª) CORPO DE BOMBEIROS

CPM:

"(...)  é  de  parecer  que  seja  apresentado  por  profissional  habilitado  o  Projeto  de  
Prevenção e  Combate  a Incêncdio  e  Pânico  e  Sistema de Proteção por  Descargas  
Atmosféricas (SPDA, bem como restauração das estruturas da edificação em tela, com  
suas  devidas  readaptações  às  normas  em  vigor,  pois  devido  ao  estado  em  que  se  
encontram  as  dependências  da  edificação  acima  citada  e  de  acordo  com as  fotos  
anexas,  verifica-se a necessidade de tais  providências  em razão das conformidades  
apontadas, em caráter de prevenção quanto às estruturas, rede eleétricas e Sistema de  
Proteção Contra Incêndio  e  a segurança da população usuária do estabelecimento  
(...)".

CPEAMN:

Ausência de Projeto de Prevenção Contra Incêndio, bem como de "Atestado de Vistoria 
do  Corpo  de  Bombeiros",  de  extintores  de  incêndio,  iluminação  de  emergência,  saídas  de 
emergência, sinalização de emergência; no regime semiaberto masculino existe uma central de gás, 
sem  projeto  aprovado,  além  de  não  existir  nada  sinalizando  o  local,  possibilitando  risco  de 
acidentes,  redes  elétricas  com fiação expostas,  quadros  elétricos  abertos  e  sem sinalização;  no 
regime fechado masculino inexiste hidrantes, extintores, a rede elétrica está com fiação exposta, 
quadros elétricos abertoe e sem sinalização; no regime semiaberto feminino não há extintores e os 
circuitos elétricos estão danificados e expostos, possibilitando acidentes.

CDPMF:

Ausência de Projeto de Prevenção Contra Incêndio, bem como de "Atestado de Vistoria 
do  Corpo  de  Bombeiros",  de  extintores  de  incêndio,  iluminação  de  emergência,  saídas  de 
emergência, sinalização de emergência; rede elétrica com fiação exposta e sobrecarregada, quadros 
elétricos abertos e sem sinalização; as celas encontram-se superlotadas, gerando, assim, problemas 
no momento de evacuação do recinto, em caso de sinistro.

CDPMM:

Ausência de Projeto de Prevenção Contra Incêndio, bem como de "Atestado de Vistoria 
do  Corpo  de  Bombeiros",  de  extintores  de  incêndio,  iluminação  de  emergência,  saídas  de 
emergência, sinalização de emergência; rede elétrica com fiação exposta e sobrecarregada, quadros 
elétricos abertos e sem sinalização; as celas encontram-se superlotadas, gerando, assim, problemas 
no momento de evacuação do recinto,  em caso de sinistro,  além da  falta  de dimensionamento 
adequado para o tipo de ocupação.

3ª) GERÊNCIA EXECUTIVA DO DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO

CPEAMN:

Fragilidade  na  cerca  que  delimita  a  área  principal  e  a  impossibilidade  de  uso  das 
guaritas, em ruínas, deixam a penitenciária vulnerável a entrada e saída de pessoas, inclusive dos 
detentos do regime semiaberto; deterioração das estruturas de telhados e esquadrias de madeira, 
podendo em risco a estrutura do teto como um todo; falta de travas, fechaduras, presença de cupins; 
problemas na estrutura sanitária elétrica, inclusive no alojamento dos policiais, qua já se encontra 
interditado; no regime fechado feminino e nos alojamento do regime semiaberto há os mesmos 
problemas; condições insalubres na cozinha e padaria;  vazamentos,  sistema hidrossanitário com 



defeito,  presença  de  insetos;  fossas  a  céu  aberto;  na  parte  elétrica,  falta  de  disjuntores,  carga 
estimada inferior ao consumo, cabos e tomadas expostas;  inexistência de sistema de combate a 
incêndio; elementos estruturais e alvenarias complemente sem estabilidade, em risco iminente de 
desabamento; alguns setores já estão interditados.

Concluiu  pela  inviabilidade  de  técnica  de  se  recuperar  as  estruturas  inspecionadas, 
sugerindo uma nova configuração das edificações que compõe a Penitenciária Agrícola Dr. Mário 
Negócio.

4ª) VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CDPFM:

Cozinha  muito  pequena  e,  por  isso,  materiais  saneantes,  remédios  e  alimentos  são 
guardados conjuntamente, podendo ocasionar alguma contaminação a estes últimos; os garrafões de 
água no chão, os quais são comprados pelas próprias detentas para uso delas;  superlotação nas 
celas; não existem celas especialmente destinadas a pessoas com nível superior, as quais, quando 
presentes,  ficam detidas  no  quarto  das  agentes  penitenciárias;  no  solário  existe  uma  caixa  de 
gordura aberta que constantemente transborda; não possui local para abrigo de resíduos; no pátio 
externo existe uma cisterna de água aberta, com fiação exposta; constantemente há obstrução da 
fossa,  devido aos  materiais  jogados pelas  detentas  nos  sanitários;  as  detentas  reclamam que as 
refeições  servidas  chegam azedas;  assistência  médica  precária,  sendo  as  doentes  levadas  para 
Unidades Básicas de Saúde; devido a falta de motorista, as detentas não estão indo às consultas; 
ficando algumas delas muito doentes, chegando a desmaiarem nas celas; não existe lavanderia; o 
muro  que  cerca  o  estabelecimento  é  baixo,  facilitando  entrada  de  drogas,  celulares  e  outros 
materiais,  conforme informações  dos  agentes;  celas  quentes,  abafadas  e  com mau cheiro,  com 
banheiros em condições precárias, abertos e pequenos; presença de bichos, insetos, e até cobras.

CPM:

Local totalmente insalubre, tanto para detentos como servidores e visitantes, com riscos 
à saúde humana e ambiental; extintores de incêndio e hidrantes não funcionam; não há reposição de 
materiais e equipamentos quebrados; não há local específico para acondicionamento de resíduos; 
sistema elétrico e hidráulico necessitando de reparos; fiações expostas, caixas de luz e quadros de 
energia  sem  tampas  de  proteção,  muitas  gambiarras;  não  há  recuros  financeiros  nem  pessoal 
qualificado para manutenção do sistema elétrico em condições de funcionamento; não há tratamento 
de água, a qual é coletada do poço e armazenada em uma cisterna e bombeada para um reservatório  
elevado, não passando por higienização, tratamento e análises laboratoriais periódicas; a cisterna 
fica semiaberta e apresenta vazamentos, o que facilita a contaminação da água, compromentendo 
sua qualidade,  até  pela  criação de galinhas que existe  próxima à cisterna;  a  fossa está  cheia  e 
transbordando, gerando odor fétido inclusive para os vizinhos, além de provocar a concentração de 
muriçocas, moscas, ratos; as celas são úmidas, sujas, com temperaturas elevadas, odores fétidos, 
superlotadas,  apresentam infiltrações,  não  possuem ventilação  natural  suficiente,  provocando  a 
proliferação  de  doenças;  banheiros  com caixas  de  descargas  quebradas,  sanitários  danificados, 
obstruídos; na cozinha, torneiras danificadas, fiação exposta, animais próximos (gatos, cachorros), 
alimentos acondicionados sem proteção na geladeira; despesa de alimentos, suja, desorganizada, 
freezers oxidados, garrafões de água no chão, garrafas de café muito sujas, água da torneira usada 
para fazer gelo usado pelas detentas; na admintração, infiltrações no teto, banheiro com infiltrações, 
mofo, ralo aberto; no setor da guarda da cadeia, banheiros com fiação exposta, caixa de descarga 
quebrada,  ralo  aberto,  geladeira  quebrada,  esgoto  a  céu  aberto  próximo,  infiltrações  no  teto, 
luminárias sem luzes, rachaduras nas paredes, presença de maribondos.

CPEAMN:

Local totalmente insalubre, tanto para detentos como servidores e visitantes, com riscos 
à  saúde  humana  e  ambiental;  formigueiros  em todos  os  locais,  maribondos,  roedores,  baratas, 
aranhas, cobras; não há local específico para acondicionamento de resíduos; parte do lixo é lançado 



a céu aberto, facilitando o desenvolvimento de formigas e animais sinantrópicos; há presença de 
lixo por todo o ambiente externo; sistema elétrico e hidráulico necessitando de substituição; fiações 
expostas,  caixas  de  luz  e  quadros  de  energia  destampados;  não  há  tratamento  de  água,  que  é 
armazenada  em  uma  cisterna  e  bombeada  para  um  reservatório  elevado,  não  passando  por 
higienização,  tratamento  e  análises  laboratoriais  periódicas;  a  cisterna  fica  semiaberta  e  tem 
vazamentos,  facilitando a contaminação da água;  sistema de coleta  e  armazenamento  de águas 
servidas e dejetos totalmente obstruído e danificado; há um odor fétido que pode ser sentido em 
todo  o  local;  nas  celas,  superlotação,  infiltrações,  ausência  de  ventilação  natural,  banheiros 
danificados, sujeira, umidade, temperaturas elevadas, odores fétidos; alguns outros espaços físicos 
do estabelecimento estão sendo utilizados como celas, devido á superlotação; na padaria,  muita 
sujeira  na  paredes  e  teto,  despensa  com  cupins,  sem  armários,  higienização  dos  utensílios 
inadequada, moscas no local de armazenamento de carnes e outros alimentos, presença de animais 
domésticos, ausência de lixeira, caixa de gordura sem tampa, esgoto da cozinha lançado em caixa 
de gordura sem tampa; no setor de administração, maribondos no teto, colhões velhos, infiltrações 
no teto.

CDPMM:

Na sede, a recepção está com fiação exposta, cadeiras quebradas, bebedouro sujo sem 
filtro, banheiro desativado, presença de maribondos, quarto dos agentes utilizado pelos detentos 
como cela provisória; nas celas, superlotação, fiação exposta, sujeira, má ventilação e circulação de 
ar,  tamperatura  alta,  águas  insuficientes  para  a  higienização  dos  banheiros  e  asseio  pessoal, 
ambiente insalubre; não existe celas destinadas a pessoas com nível superior; solário é utilizado 
como cela; não existe abrigo para resíduos; no anexo, celas superlotadas, periodicamente falta água; 
não  há  viaturas  para  levar  detentos  enfermos  para  atendimento  médico;  não  há  higienização e 
limpeza  do  prédio,  infiltrações  em  vários  pontos,  rachaduras,  banheiros  danificados,  cozinha 
inapropriada, suja.

PENDÊNCIAS

Apesar de oficiado, a Coordenador do COAP não se manifestou sobre os documentos e 
objeto dos autos (fls. 118).

No curso do presente, os centros de detenção provisórios masculinos e femininos de 
Mossoró – RN foram desativados por ato administrativos do Secretário de Estado da Justiça e da 
Cidadania do Rio Grande do Norte.

É o que importava relatar.

DO DIREITO

DA VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

O quadro existente  no sistema carcerário em Mossoró fere  os  mais  básicos  direitos 
fundamentais do homem.

Antes  de  mais  nada,  estabeleça-se  a  premissa  ético-jurídica  da  matéria,  fixada  na 
Constituição. A dignidade humana consubstancia fundamento do Estado Democrático de Direito 
(art.  1º,  inciso  III).  Não se nega  obviamente a  possibilidade  excepcional,  e  mediante o devido 
processo legal, do Estado limitar direitos fundamentais como a liberdade de ir e vir. Esta atuação do 
Poder Público, no entanto, é limitada pelos valores e garantias mínimos que são assegurados aos 
indivíduos em qualquer Estado de Direito. A maturidade de uma democracia pode ser medida pelo 
respeito a essas garantias.

Indiscutível e indisfarçavelmente, a atual conjuntura do Sistema Penitenciário em Mos-
soró, expunha os detentos não só a risco de vida, mas, pela inadequação do estabelecimento, o trata-
mento desumano, tornando absolutamente cruel o cumprimento das penas, pondo em risco sua inco-
lumidade física e moral e, pior, negando-lhes um mínimo de dignidade, devido a toda a pessoa hu-



mana, ferindo, assim, mortalmente, inúmeros dispositivos e garantias constitucionais. Transcreva-
mos os dispositivos:

Art. 1º, III da CF:
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Muni-
cípios e  do Distrito  Federal,  constitui-se  em Estado Democrático de Direito  e  temo 
como fundamentos:
...
III – a dignidade da pessoa humana

Art. 5 º, caput, da CF:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos À VIDA, à 
igualdade, À SEGURANÇA e à propriedade nos termos seguintes:

Art. 5º, III, da CF:
III – ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante.

Art. 5º, XLVII, "e" da CF:
XLVII - não haverá penas:
e) cruéis 

Art. 5º, XLVIII, da CF:
XLVIII – a penas será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a nature-
za do delito, a idade e sexo do apenado.

Art. 5º, XLIX da CF:
XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.

Mais que direitos e garantias constitucionais, com o tratamento que imprime aos deten-
tos, afronta-se acordos internacionais relativos a direitos humanos, dos quais é o Brasil signatário. 
Vejamos:

Declaração Universal dos Direitos Humanos:
Art. V - Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desuma-
no, ou degradante.

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos:
Art.10 .
1. Toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com humanidade e respeito à 
dignidade inerente à pessoa humana.
2. a) As pessoas processadas deverão ser separadas, salvo em circunstâncias excepcio-
nais, das pessoas condenadas e receber tratamento distinto, condizente com sua condi-
ção de pessoas não condenadas.

Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou De-
gradantes.
Art. 16.
1. "Cada Estado-parte se comprometerá a proibir, em qualquer território sob sua jurisdi-
ção, outros atos que constituam tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes 
que não constituam tortura tal como definida no artigo 1°, quando tais atos forem come-
tidos por funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por 
sua instigação, ou com seu consentimento ou aquiescência. Aplicar-se-ão, em particular, 
as obrigações mencionadas nos artigos 10, 11, 12 e 13, com a substituição das referênci-
as a outras formas de tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.

Convenção Americana dos Direitos Humanos:
Art. 5°. Direito à integridade pessoal
1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.



2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos, ou 
degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à 
dignidade inerente ao ser humano.
4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias ex-
cepcionais, e devem ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas 
não condenadas.

Convém lembrar, a eficácia dos direitos e garantias individuais estabelecidos em Trata-
dos e Convenções Internacionais, que ostentam status de norma constitucional, ex vi do disposto no 
artigo 5°, parágrafo 2°, da Carta Magna.

Como se conceber uma existência digna e humana quando pessoas são submetidas ao 
calor infernal, à falta de água, à falta de privacidade, à doenças, aos riscos das instalações? Ou será 
que a Constituição da República permite a aplicação de penas que retirem dos seres humanos este 
adjetivo que nos diferencia dos demais seres vivos?

DA VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO CNPCP Nº 05 de 19 de julho de 1999.

O Conselho Nacional de Política Criminal  e Penitenciária,  órgão de execução penal 
incumbido de propor diretrizes da política criminal quanto a prevenção do delito, administração da 
justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança (art. 64, inciso I da Lei nº7210), 
dispôs na resolução nº 05/99 como diretrizes básicas de Política Penitenciária as que se seguem, in  
verbis :

“art.  15  –  Possibilitar  o  cumprimento  de  pena  privativa  de  liberdade  em 
estabelecimentos prisionais próximos á residência da família do condenado.
Art.  16  –  Ampliar  as  vagas  do  sistema  penitenciário,  evitando  o  recolhimento  de 
condenados e presos provisórios em delegacias policiais.
Art. 17 – Priorizar a construção de miniprisões para abrigar no máximo 300 reclusos, se 
possível adaptando as Cadeias públicas de pequeno porte especialmente as localizadas 
nas  comarcas  do  interior,  para  integrá-las  na  estrutura  do  sistema  prisional  de 
cumprimento de pena.
(...)
Art. 19 – Dar oportunidade aos que cumprem pena privativa de liberdade e acesso e 
tratamento  humano,  estudo  e  trabalho,  apoiando  convênios  com  órgãos  públicos  e 
parcerias com entidades de direito privado.”

Do exposto, conclui-se que a conduta omissa do réu vai de encontro às diretrizes básicas 
traçadas para a política penitenciária.

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

Conforme  já  salientado  alhures,  nem seria  necessária  uma  norma  legal  expressa  a 
defender os interesses dos detentos e da comunidade neste caso concreto, tamanha obviedade das 
irregularidades até aqui apontadas e comprovadas.

No entanto, há não somente normas constitucionais, mas também infraconstitucionais e 
até atos administrativos regulamentares que os protegem.

A Lei 7.210/84, a Lei de Execuções Penais, estabelece em seus arts. 40, 82 § 1º, 84, 85, 
88,  §  único,  102  e  104  que  a  autoridades  deverão  respeitar  a  integridade  física  e  moral  dos 
condenados  e  dos  presos  provisórios,  atentando-se  aos  limites  do  estabelecimento  penal,  cuja 
lotação será compatível com a sua estrutura e finalidade, e respeitando-se os direitos básicos de 
cada pessoa reclusa. 

Assim dispõem os arts. 88, parágrafo único, II c/c 104, ambos da lei 7210 de 1984 (Lei 
de Execuções Penais):



"Art. 104. O estabelecimento de que trata este Capítulo será instalado próximo de centro 
urbano, observando-se na construção as exigências mínimas referidas no artigo 88 e seu 
parágrafo único desta Lei.

Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho 
sanitário e lavatório.
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:
b) área mínima de 6 m2 (seis metros quadrados)."

No  caso  em tela,  verifica-se  que,  a  um só  tempo,  houve  a  violação  de  ambos  os 
requisitos legais descritos no dispositivo acima mencionado. As carceragens em foco apresentam 
unidades  celulares  com área  inferior  ao  mínimo exigido e  não apresenta  condições  básicas  de 
salubridade do ambiente.

Cabe fazer  mais  um pequeno parêntese para  destacar  que  não há  celas  individuais, 
locais separados para sanitários e tampouco dormitórios, em toda estrutura carcerária. 

Outrossim, bastaria uma simples leitura no dispositivo de lei anteriormente referido para 
concluirmos pela total irregularidade da cadeia pública, já que esta também não respeita o limite 
mínimo  de  área  de  cada  detento,  que  é  de  6m².  Isto  EM  TODAS  AS  SUAS  UNIDADES 
PRISIONAIS!

Este limite de área, por sua vez, é uma das facetas do ordenamento constitucional que 
obriga a todos respeitar a integridade física dos presos, mas que, em Mossoró, não é alcançado; nem 
mesmo nas celas em que são acauteladas as pessoas que cumprem sanção de natureza cível (pensão 
alimentícia).

Nem se vislumbre que esta lei é inócua, ilegítima ou extremamente protetiva; já que o 
próprio Estado (neste aspecto,  latu senso), por diversas vezes, acolheu, em tese, os seus preceitos 
(mas, na prática - como sabemos - não o cumpre).

Como  foram  muitas  as  ilegalidades  apontadas,  passaremos  a  expô-las  de  forma 
separada, com a respectiva norma protetiva.

Para  corroborar  a  importância  de  todos  os  textos  normativos  contidos  na  lei  de 
execuções penais nacional, merece destaque um pequeno trecho de um dos ensinamentos do i. prof. 
Julio Fabbrini Mirabete:

"Por  estar  privado de  liberdade,  o  preso  encontra-se  em uma situação  especial  que 
condiciona uma limitação dos direitos previstos na Constituição Federal e nas leis, mas 
isso não quer dizer que perde, além da liberdade, sua condição de pessoa humana e a 
titularidade dos direitos não atingidos pela sentença condenatória (...) Como qualquer 
dos  direitos  humanos,  os  direitos  do  preso  são  invioláveis,  imprescritíveis  e 
irrenunciáveis (..)" (Execução Penal; Ed. Atlas; 5ª Edição; p. 127/128). 

"O Estado tem o direito de executar a pena, e os limites desse direito são traçados pelos 
termos da sentença condenatória. A este dever corresponde ao direito do condenado de 
não sofrer, ou seja, de não ter que cumprir outra pena, qualitativa ou quantitativamente 
diversa da sentença (...) A inobservância destas direitos significaria a imposição de uma 
pena  suplementar  não  prevista  em  lei.  Está  prevista  nas  Regras  Mínimas  para 
Tratamento de Presos da ONU o princípio de que o sistema penitenciário não deve 
acentuar os sofrimentos já inerentes à pena privativa de liberdade (item 57, 2ª parte) (...) 
A Lei  de  Execução  penal,  impedindo  o  excesso  ou  desvio  de  execução  que  possa 
comprometer a dignidade e a humanidade da execução, torna expressa a extensão de 
direitos constitucionais aos presos e internos (...) 2. o direito á integridade física e moral 
(arts. 5º, III, V, X e XLIV) (...) (Ob. Cit.; p. 49/50)

"Já  se  tem  afirmado  que  uma  autêntica  reforma  penitenciária  deve  começar  pela 
arquitetura das prisões. Entretanto, ainda nos dias de hoje no recinto das prisões respira-



se um ar de constrangimento , repressão e verdadeiro terror, agravado pela arquitetura 
dos  velhos  presídios  em que  há  confinamento  de  vários  presos  num ambiente  que 
facilita  não  só o homossexualismo como o assalto  sexual  (...)  Como se assinala  na 
exposição de motivos, a lei de execução penal adota, sem vacilação, a regra de cela 
individual,  com  requisitos  básicos  quanto  a  salubridade  e  área  mínima.  Por  isso, 
determina que, na penitenciária, a cela individual deve conter (...); b) área mínima de 
seis metros quadrados (art. 88, parágrafo único). Obedece, assim, ao disposto nos itens 
9 a 14 das Regras Mínimas da ONU." (Ob. Cit.; p. 241) 

Por todas estas razões, conclui-se que as unidades prisionais se encontram totalmente 
afastadas dos padrões arquitetônicos regulamentar e legalmente impostos. Cabendo, por esta razão, 
no mínimo, a sua interdição parcial, para fins de adequá-la às exigência impostas na lei 7210/84.

DA (IN)SALUBRIDADE DAS CELAS:

Intimamente relacionadas à integridade física e mental do preso, as questões relativas à 
salubridade das celas também estão genericamente regulamentadas na Lei de Execução Penal, nas 
Regras  Mínimas  da  ONU,  bem  como  na  Resolução  CNPCP (Conselho  Nacional  de  Política 
Criminal e Penitenciária) nº 14, de 11 de novembro de 1994.

Este  texto  de  lei  praticamente  repete  as  ordenações  feitas  pela  ONU,  na  sua  carta 
chamada "Regras Mínimas para Tratamento de Presos" e é regulamentado, no Brasil, pela resolução 
antes referida, que dispõe:

"Art. 9º. Os locais destinados aos presos deverão satisfazer as exigências de higiene, de 
acordo com o clima, particularmente no que ser refere à superfície mínima, volume de 
ar, calefação e ventilação.

Art. 61. Ao preso provisório será assegurado regime especial em que se observará: 
I – separação dos presos condenados; 
II – cela individual, preferencialmente; (...) 
VII – visita e atendimento do seu médico ou dentista". 

Óbvio  que  os  estabelecimentos  carcerários  em foco  não  atendem a  nenhum destes 
requisitos.

Impende lembrar que um ser humano inala em média pouco mais de 10.000 l (dez mil 
litros) de ar por dia, ou seja, consome 2000l (dois mil litros) de 0² (oxigênio) por dia, considerando 
que os detentos ficam 23 (vinte e três) horas por dia na cela, sem ventilação, o número de detentos 
por cela e o volume calculado de O² (oxigênio), torna-se óbvio que não existe ar suficiente para 
uma respiração saudável, comprovado pela excessiva diferença de temperatura entre o interior de 
cela e o exterior, causada pelo acúmulo de CO² (dióxido de carbono ou gás carbônico) no ambiente 
interno.

As pessoas submetidas a insuficiência ventilatória, devido a alta concentração de CO² 
(dióxido de carbono ou gás carbônico), podem desenvolver sedação, anestesia geral e doenças nas 
vias aéreas, isso sem levantarmos os males causados à saúde humana por mofo, que são fungos, e 
limo, que são algas, em ambientes fechados e lembrarmos que as medições de temperatura foram 
realizadas em um dia de temperatura ambiente amena (21 ºC), podemos supor tal situação em um 
dia de elevado calor com sol quente, que a torna muito mais crítica. Sem contar com os danos à  
saúde mental.

Para  corroborar  o  acima  exposto,  insta  destacar,  mais  uma  vez,  o  ensinamento  do 
Ilustríssimo Professor Julio Fabbrini Mirabete sobre este assunto:

"Os locais de prisão, e particularmente os destinados alojar os presos durante a noite, 
devem,  levando-se  em  conta  o  clima,  corresponder  às  exigências  da  higiene, 
especialmente no que concerne à cubagem do ar, à superfície mínima, à iluminação, à 
calefação e ao arejamento (Regras Mínimas nº 10)". (Ob. Cit.; p. 77).



DA FALTA DE SEGURANÇA DA CARCERAGEM:

Da  forma  com  os  laudos  de  vistoria  realizados  pelos  órgão  e  instituição  acima 
nominadas,  percebemos  nitidamente  o  estado  precário  da  estrutura  física  dos  estabelecimentos 
prisionais em tela.

Estruturas  rachadas,  fiação  elétrica  sem  a  mínima  segurança,  cercas  derribadas, 
instalações hidrossanitárias precárias, enfim, não há o menor cuidado com reforço de segurança, 
com a construção.

Muito embora não possua dispositivo expresso neste sentido, a Lei de Execuções Penais 
previu, genericamente, que:

" Art. 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e 
finalidade."

Se enquadrarmos esta norma em todas as provas até então colhidas, concluiremos que 
jamais poderia nenhuma das unidades prisionais relacionadas estar em funcionamento, já que não 
possui estrutura adequada, ou seja, que permita o cumprimento de suas finalidades, não podendo, 
por conseguinte, atender ao seu objetivo principal, imposto por normas constitucionais, que é o de 
assegurar a integridade física e moral de seus detentos.

DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Se há um ente federativo que merece ser responsabilizado pelas impróprias condições 
em que se encontram atualmente todas as unidades prisionais potiguares, este é o Estado do Rio 
Grande do Norte.

Em razão da atual Carta Política Maior percebemos que a atribuição de gerenciar os 
estabelecimentos penais a que nos referimos incumbe, precipuamente, a este ente da Administração 
Direta (art. 183, caput e inciso II).

Constatada, pois, a omissão no seu dever, e diante de tamanho desrespeito às normas 
penais imperantes, deverá o Estado do Rio Grande do Norte responder perante seus detentos e, 
principalmente, a sociedade, pelo estado de calamidade em que se encontra os estabelecimentos 
prisionais em relevo.

Diversos são os doutrinadores que apoiam esta corrente e que, pela autoridade de seus 
dizeres, merecem ser destacados, ainda que sucintamente:

"A Constituição de 1988, art. 5º, XLIX, assegura aos presos o respeito à sua integridade 
física e moral. Com isto, estatui-se que o dever do Estado de garantir a incolumidade 
dos presidiários,  com a corretiva obrigação pertinente ao pessoal  e  aos  mecanismos 
necessários  ao  seu  cumprimento  (...)"  (Responsabilidade  Civil  do  Estado;  Vilson 
Rodrigues Alves; Tomo I; Ed. Bookseller; 1ª Edição; 2001; p. 378)

"Cabe ao  Estado preservar  os  direitos  de qualquer  cidadão,  quando acusado de  um 
crime, assegurando-lhe os princípios constitucionais que garantem sua liberdade, agora 
ampliados pela Constituição (...), além de outras que garantam sua dignidade humana 
(...)" (Comentários à Lei de Execuções Penais; Paulo Lúcio Nogueira; Ed. Saraiva; 2ª 
edição; p. 56)

"Como lembra Yussef Cahali,  a  partir  da detenção do indivíduo,  este  é posto sob a 
guarda  e  responsabilidade  das  autoridades  policiais,  que  se  obriga  pelas  medidas 
tendentes à preservação da integridade corporal daquele (...)" (Responsabilidade Civil e 
sua interpretações jurisprudenciais; Rui Stoco; Ed. RT; 4ª edição; p. 619)

"Nada impede, pois, que se proponha ação civil pública contra o Estado, com pedido 
consistente em obrigação de fazer (...) não se pode afastar do judiciário o pedido em 
ação civil pública que vise (...) a assegurar condições condignas e suficientes para o 



cumprimento das penas pelo sentenciado (...)"  (A Defesa dos Interesses Difusos em 
Juízo; Hugo Nigro Mazzilli; Ed. Saraiva; 13ª Edição; p. 119/120).

CONCLUSÕES

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da 14.ª Promotoria 
de  Justiça da  Comarca  de  Mossoró  –  RN,  para  tanto,  requerer  que  se  determine  as  seguintes 
providências:

a) transferir, no prazo de trinta dias úteis, todas os presos seja da Cadeia Pública Dr. 
Manoel Onofre de Souza ou de todos pavilhões do Complexo Penal Agrícola Dr. Mário Negócio em 
Mossoró – RN (CPEAMN/Mossoró), para estabelecimentos adequados ao cumprimento das suas 
penas, observando-se, para a adequação dos estabelecimentos, os regimes prisionais das penas;

b) interditar o funcionamento da Cadeia Pública Dr. Manoel Onofre de Souza ou de 
todos  pavilhões  do  Complexo  Penal  Agrícola  Dr.  Mário  Negócio  em  Mossoró  –  RN 
(CPEAMN/Mossoró), impedindo, imediatamente o ingresso de novos encarcerados.

Pede deferimento.

Mossoró – RN, 22 de janeiro de 2013.

Lúcio ROMERO MARINHO Pereira
PROMOTOR DE JUSTIÇA
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