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I.

INTRODUÇÃO

Diante da enorme visibilidade que as questões concernentes à segurança pública
ganharam nas últimas décadas, inúmeras reformas legais e institucionais têm sido
realizadas no Brasil; objetivando, em teoria, eliminar as características autoritárias
remanescentes de um sistema político-jurídico de exceção e implementar instrumentos de
um modelo democrático baseado no reconhecimento da cidadania e da justiça. No entanto,
a despeito de tais reformas, vê-se que a justiça criminal brasileira, de modo geral, resiste às
mudanças.
As instituições policiais e penais, além de ainda não terem incorporado, de maneira
satisfatória, os preceitos democráticos, também protagonizam constantes exemplos de
violações de direitos e de baixa adesão ao repertório de proteção legal aos acusados e
condenados. Neste âmbito, mesmo se considerados fatores como a desaceleração das
taxas de criminalidade violenta, as campanhas pelo desarmamento e a viabilização de
medidas alternativas à prisão, a tendência contemporânea continua a ser pela implantação
de um sistema alicerçado no encarceramento.
E um rápido exame das estatísticas permite a conclusão de que a população
encarcerada no país é, majoritarimente, pobre e negra, com um crescente aumento da
representatividade

das

mulheres.

Segundo

dados

fornecidos

pelo

Departamento
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Penitenciário Nacional (DEPEN) , o crescimento do aprisionamento feminino é um
fenômeno que tem se acentuado nesse começo de século; de modo que, em números
absolutos, o Brasil está em quinto lugar na lista dos vinte países com maior população
prisional feminina do mundo, somente atrás dos Estados Unidos (205.400 detentas), da
China (103.766), da Rússia (53.304) e da Tailândia (44.751), respectivamente.
Apesar de as mulheres ainda serem minoria no sistema prisional brasileiro, entre
2000 e 2014 a população carcerária feminina aumentou 567,4%, enquanto a masculina
cresceu “apenas” 220,20%. Em números concretos, a realidade parece ainda mais
alarmante: passou-se, de 10.112 mulheres encarceradas no ano 2000, a mais de 37 mil em
2014; sendo que, a despeito das grandes lacunas nos levantamentos referentes aos anos
seguintes, pode-se afirmar, com inequívoca certeza, que tal montante continua a aumentar.
Ademais, também de acordo com dados oferecidos pelo DEPEN, as presas no Brasil
são, em sua maioria, jovens (cerca de 50% têm de 18 a 29 anos), pretas ou pardas3, de
baixas renda e escolaridade, acusadas ou condenadas por crimes relacionados às drogas
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Relatório formulado com base nos dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias
(Infopen Mulheres) de junho de 2014 (BRASIL, 2015).
3 Termos oficiais utilizados pelo DEPEN.

(em junho de 2014, esse indicativo correspondia a 63% do total de mulheres detidas), e
mães.
Nessa ordem de ideias, o presente trabalho se propõe a examinar, ainda que de
forma bastante incipiente e breve, como as teorias que tratam da interação entre
marcadores de diferenças sociais podem servir a uma reflexão sobre as principais questões
relativas à contemporânea realidade do encarceramento feminino no Brasil e à aplicação
efetiva de práticas no âmbito dos direitos humanos, com atenção específica às Regras das
Nações Unidas para o Tratamento das Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de
Liberdade para Mulheres Infratoras, popularizadas como “Regras de Bangkok”4.

II.

O CONCEITO DE INTERSECCIONALIDADE

Aponta-se o uso do termo “interseccionalidade”, pela primeira vez, para designar a
interdependência das relações de poder de raça, sexo e classe, em textos da jurista afroamericana Kimberlé W. Crenshaw, escritos na década de 1980. No entanto, pode-se dizer
que a preocupação em entrelaçar distintas formas de diferenciações sociais e de
desigualdades é bastante anterior, sendo um dos principais marcos simbólicos a
contribuição do manifesto de 1977 do Combahee River Collective5.
Contudo, autoras como Patricia Hill Collins e Sirma Bilge assinalam para um
processo bem mais antigo de preocupação feminista com o entrelaçamento de diferenças
na produção de desigualdades sociais. Referem-se ao movimento feminista abolicionista
nos Estados Unidos de meados do século XIX, com destaque ao discurso “Ain’t I a
Woman?”, proferido pela afro-americana Sojourner Truth na Convenção dos Direitos das
Mulheres, em 1851, em defesa do lugar de fala das mulheres negras (COLLINS; BILGE,
2016, pp. 67-68).

4

Cabe ressaltar que tais reflexões se inserem no contexto mais amplo de pesquisa que embasa a
dissertação de mestrado intitulada “Em Bangkok também há celas: propostas de liberdade às
diferenças encarceradas”, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e
Outras Legitimidades da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São
Paulo (FFLCH/USP). Em linhas gerais, a pesquisa objetiva o arranjo de bases teóricas a políticas
públicas que considerem a diversidade de respostas ao problema da vulnerabilidade social e
institucional vivenciada pelas mulheres identificadas, no cárcere e/ou fora dele, com a comunidade
LGBTI, de modo a tornar a experiência prisional menos propensa à reprodução da violência por elas
já enfrentada em todos os cárceres sociais.
5 Conforme esclarece Carlos Eduardo Henning, tratava-se “[...] de um coletivo de feministas negras e
lésbicas baseado em Boston, entre 1973 e 1980, que defendia uma luta articulada não apenas contra
a opressão sexual das mulheres, mas também contra outras formas de dominação e de
desigualdades baseadas em racismos, heterossexismos e exploração por classe social” (HENNING,
2015, pp. 102-103).

A despeito dessa anterioridade histórica, Patricia Hill Collins e Sirma Bilge enaltecem
a enorme importância do trabalho de Kimberlé Crenshaw à propagação do conceito de
interseccionalidade. De maneira detida, asseveram que ao cunhar o termo no artigo
intitulado “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against
Women of Color”, de 1991, Crenshaw forneceu “a useful snapshot of an important moment
of transition for contemporary canon formation when intersectionality as an ostensibly novel
construct travelled into the academy and had to adapt to its new social context” (COLLINS;
BILGE, 2016, p. 84).
As autoras também destacam a evolução do trabalho de Kimberlé Crenshaw, que
pode ser observada em definições como a seguinte:
A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar
as conseqüências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais
eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o
racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas
discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições
relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a
interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram
opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos
dinâmicos ou ativos do desempoderamento (CRENSHAW, 2002, p. 177).

Essa formulação tem sido constantemente desenvolvida e aprimorada por diversas
pesquisadoras nos mais variados campos de atuação, tendo hoje, na definição de Patricia
Hill Collins e de Sirma Bilge, uma boa síntese: “Intersectionality is a way of understanding
and analyzing the complexity in the world, in people, and in human experience” (COLLINS;
BILGE, 2016, p. 25).

III.

DIÁLOGO COM OS ESTUDOS DE GÊNERO

Como já destacado, assinalou Kimberlé Crenshaw, uma das propulsoras do conceito
no interior dos estudos feministas, representar a interseccionalidade uma abordagem
metodológica que possibilita aos sujeitos cognoscentes analisarem as várias realidades
existentes entre os grupos sociais historicamente excluídos (CRENSHAW, 2002).
Nesse sentido, outras teóricas feministas argumentam que o referido conceito tem
sido uma saída epistemológica para resolver antigos impasses teóricos nas ciências
humanas e sociais e nos estudos de gênero, especialmente em relação ao dilema da
igualdade e da diferença enquanto paradigmas explicativos em torno das análises que
priorizam as teorias do sujeito moderno e da diversidade.
De fato, preceitua a filósofa Judith Butler que a noção de um patriarcado universal
tem sido amplamente criticada, por seu fracasso em explicar os mecanismos da opressão
de gênero nos contextos culturais em que se concretiza. Em suas palavras,

Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém
é; o termo não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de
gênero da “pessoa” transcendam a parafernália específica de seu gênero,
mas porque o gênero nem sempre se constituiu de maneira coerente ou
consciente nos diferentes contextos históricos, e porque o gênero
estabelece interseções com modalidades raciais, classistas, étnicas,
sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas. Resulta
que se tornou impossível separar a noção de “gênero” das interseções
políticas e culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida
(BUTLER, 2016, p. 21).

E diante das dificuldades ao estabelecimento de um conceito universal de mulheres,
Butler destaca que “a insistência sobre a coerência e unidade da categoria das mulheres
rejeitou efetivamente a multiplicidade das interseções culturais, sociais e políticas em que é
construído o espectro concreto das ‘mulheres’” (BUTLER, 2016, p. 39).
Nessa ordem de ideias, a autora reputa equivocada a suposição prévia de existência
de uma categoria de “mulheres” que apenas necessite ser preenchida com os vários
componentes de raça, classe, idade, etnia e sexualidade para se tornar completa, pois a
hipótese de uma incompletude essencial permitiria que a categoria se configurasse,
permanentemente, como espaço disponível para os significados contestados.
Para Butler, a “incompletude por definição dessa categoria poderá, assim, vir a servir
como um ideal normativo, livre de qualquer força coercitiva” (BUTLER, 2016, p. 40). E
sugere que uma coalizão aberta “afirmaria identidades alternativamente instituídas e
abandonadas, segundo as propostas em curso; tratar-se-á de uma assembleia que permita
múltiplas convergências e divergências, sem obediência a um telos normativo e definidor”
(BUTLER, 2016, p. 42).
Tais concepções dialogam com as defendidas por autoras que trazem a voz da
mulher negra às discussões feministas, como Bell Hooks, Audre Lorde, Patricia Hill Collins,
Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez e a própria Kimberlé Crenshaw, dentre muitas outras de
também inolvidável relevância.
Assevera Sueli Carneiro que a origem branca e ocidental do feminismo “estabeleceu
sua hegemonia na equação das diferenças de gênero e tem determinado que as mulheres
não brancas e pobres, de todas as partes do mundo, lutem para integrar em seu ideário as
especificidades raciais, étnicas, culturais, religiosas e de classe social” (CARNEIRO, 2011).
E ao destacar a perspectiva da mulher negra, especialmente na América Latina e no
Brasil, pontua que “um feminismo negro, construído no contexto de sociedades multirraciais,
pluriculturais e racistas”, tem como principal eixo articulador “o racismo e seu impacto sobre
as relações de gênero, uma vez que ele determina a própria hierarquia de gênero em
nossas sociedades” (CARNEIRO, 2011).

IV.

POR UMA EFETIVIDADE INTERSECCIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

Diante do até então exposto, demonstra-se evidente a necessidade de compreensão,
a uma análise que englobe questões de gênero, de como as demais características sociais,
principalmente raça, classe e etnia, também atuam para propagar a opressão das mulheres.
E essa compreensão se demonstra essencial a um estudo centrado no encarceramento
feminino, uma vez que, como já destacado, a prisão é um espaço de múltiplas segregações,
que reproduz papeis sociais típicos e fortalece as diversas violências enfrentadas pelas
pessoas a ela relegadas.
Partindo do pressuposto de que a desigualdade de gênero na sociedade de classes
resulta de uma tendência histórica de “naturalizar” as desigualdades socioeconômicas
prevalecentes, Verena Stolcke pontua que “gênero, classe e ‘raça’ se articulam para formar
e perpetuar a sociedade de classes, uma sociedade que é profundamente desigual e
contraditória” (STOLCKE, 1991, p. 115).
Para a autora, a dita “naturalização” da desigualdade social constituiria um
subterfúgio ideológico fundamental na sociedade de classes, utilizado com o objetivo de
superar as contradições que lhe são inerentes. Em suas palavras, “destinado a conciliar o
irreconciliável, ou seja, o difundido ethos (ilusão) de igualdade de oportunidades para todos
os seres humanos, nascidos livres e iguais, com a existência real de desigualdades sócioeconômicas no interesse dos beneficiários destas” (STOLCKE, 1991, p. 103).
Esclarece Stolke que a “naturalização” ideológica da condição social seria a
responsável pela especial importância atribuída às diferenças sexuais (STOLCKE, 1991, p.
103), de modo que um projeto político de real transformação das relações de gênero
implicaria em uma superação de todas as formas de desigualdade, tais como de raça e de
classe (STOLCKE, 1991, p. 104).
Nesse sentido, importante destacar que, para Judith Butler,
A noção binária de masculino/feminino constitui não só a estrutura exclusiva
em que essa especificidade pode ser reconhecida, mas de todo modo a
‘especificidade’ do feminino é mais uma vez totalmente descontextualizada,
analítica e politicamente separada da constituição de classe, raça, etnia e
outros eixos de relações de poder, os quais tanto constituem ‘identidade’
como tornam equívoca a noção singular de identidade (BUTLER, 2016, p.
22).

Assim, Butler sugere como recomendável a formulação, no interior da estrutura
social como hoje constituída, de uma crítica às categorias de identidade que as estruturas
jurídicas contemporâneas engendram, naturalizam e imobilizam (BUTLER, 2016, pp. 23-24).
Em complemento, Avtar Brah faz a ressalva de que, a despeito do gênero ser, de fato,
constituído e representado de maneira diferente conforme a localização do indivíduo nas

relações globais de poder, isso não significa que a categoria “mulher” careça de sentido
(BRAH, 2006, p. 341).
Segundo Brah, a questão-chave “não diz respeito à ‘diferença’ em si, mas a quem
define a diferença, como diferentes categorias de mulheres são representadas dentro dos
discursos da ‘diferença’ e se a ‘diferença’ diferencia lateral ou hierarquicamente” (BRAH,
2006, p. 358). Logo, a diferença não é sempre um marcador de hierarquia e opressão,
sendo “uma questão contextualmente contingente saber se a diferença resulta em
desigualdade, exploração e opressão ou em igualitarismo, diversidade e formas
democráticas de agência política” (BRAH, 2006, p. 374).
No âmbito específico da aplicação de direitos, enaltece Kimberlé Crenshaw que, nos
últimos vinte anos, “ao mesmo tempo que a diferença deixou de ser uma justificativa para a
exclusão do gênero dos principais discursos de direitos humanos, ela, em si mesma, passou
a servir de apoio à própria lógica de incorporação de uma perspectiva de gênero”
(CRENSHAW, 2002, p. 172).
Crenshaw explica que essa incorporação “baseia-se na visão de que, sendo o
gênero importante, seus efeitos diferenciais devem necessariamente ser analisados no
contexto de todas as atividades relativas aos direitos humanos” (CRENSHAW, 2002, p.
172); de maneira que, atualmente, “a diferença das mulheres indica a responsabilidade que
qualquer instituição de direitos humanos tem de incorporar uma análise de gênero em suas
práticas” (CRENSHAW, 2002, p. 172).
E no que concerne à discriminação racial, adiciona Crenshaw que, “como no caso da
discriminação de gênero, as noções de diferença, também aí, limitam a possível expansão
das garantias de direitos humanos ligados à raça aos contextos em que a discriminação se
pareça mais com a negativa formal” (CRENSHAW, 2002, p. 172).
Entende, assim, que com o objetivo de que todas as mulheres se beneficiem da
proteção dos direitos humanos, deve ser dada atenção às diversas formas pelas quais o
gênero intersecta-se com uma gama de outras identidades, bem como ao modo pelo qual
essas intersecções contribuem para a vulnerabilidade particular de diferentes grupos de
mulheres (CRENSHAW, 2002, p. 174). Para a autora,
A importância de desenvolver uma perspectiva que revele e analise a
discriminação interseccional reside não apenas no valor das descrições
mais precisas sobre as experiências vividas por mulheres racializadas, mas
também no fato de que intervenções baseadas em compreensões parciais e
por vezes distorcidas das condições das mulheres são, muito
provavelmente, ineficientes e talvez até contraproducentes (CRENSHAW,
2002, p. 177).

Nesse sentido, considera Butler que, talvez, “[...] paradoxalmente, a ideia de
‘representação’ só venha realmente a fazer sentido para o feminismo quando o sujeito

‘mulheres’ não for presumido em parte alguma”, sendo a construção variável da identidade
um pré-requisito metodológico e normativo, ou até mesmo um objetivo político (BUTLER,
2016, p. 25). E consigna que
[...] o campo de poder em parte estruturado pelo gesto imperializante de
apropriação dialética excede e abrange o eixo da diferença sexual,
oferecendo um mapa de interseções diferenciais que não podem ser
sumariamente hierarquizadas, nem nos termos do falocentrismo, nem nos
de qualquer outro candidato à posição de ‘condição primária da opressão’
(BUTLER, 2016, p. 38).

Portanto, tem-se que cada intersecção representa uma experiência diferente, de
modo que o exame de situações diversas, especialmente das relacionadas à violência, não
pode ser hierarquizado. Conforme preceituam Patricia Hill Collins e Sirma Bilge, “[b]y
questioning how forms of violence within separate systems might in fact be interconnected
and mutually supporting, intersectionality’s analytical framework open up new paths of
investigation” (COLLINS; BILGE, 2016, p. 55).

V.

CÁRCERES SOCIAIS

A criação de prisões separadas para homens e mulheres surgiu da necessidade de
aplicação de tratamentos diferenciados a eles e a elas; no entanto, “o número pequeno de
mulheres presas em relação aos homens tem ocasionado a ‘invisibilização’ das
necessidades femininas, devendo estas se adequar nos modelos tipicamente masculinos”
(ESPINOZA, 2002, p. 174).
A despeito da porcentagem de mulheres encarceradas ainda ser consideravelmente
menor do que a de homens, não se pode ignorar o enorme aumento do aprisionamento
feminino nos últimos anos, como já detalhado no presente trabalho. E dentre os inúmeros
fatores que justificariam esse aumento, estudiosos do tema costumam relacioná-lo ao
crescimento da participação das mulheres na vida social, política e econômica, de modo que
as conquistas nas lutas por igualdade de gênero também implicariam em maior
envolvimento com práticas criminosas (BEZERRA; MARQUES; SPOSATO, 2012, p. 175).
Inicialmente, na América Latina, a maioria das prisões femininas foi administrada por
freiras e instalada em conventos, o que poderia representar o intuito de que mulheres
consideradas “desviadas” cultivassem valores como a submissão e a passividade
(ANGOTTI, 2012). E apesar de, atualmente, não mais haver no Brasil presídio feminino
controlado ou administrado por organizações ligadas a igrejas, as características de
repressão das mulheres com base em estereótipos religiosos e culturais se mantêm
vigentes na sociedade; podendo, inclusive, constituir uma das causas de a criminalidade

feminina ainda ser menor em comparação à masculina (BEZERRA; MARQUES; SPOSATO,
2012, p. 176).
Cabe ainda destaque ao dito fenômeno da “feminização da pobreza”, que pode ser
relacionado às consequências da participação da mulher no mundo do trabalho, imputandolhes máculas como os regimes em tempo parcial ou em funções temporárias, a
discriminação salarial e a empregabilidade em funções que não exijam qualificação
(BEZERRA; MARQUES; SPOSATO, 2012, p. 177).
Ademais, pode-se considerar o poder punitivo como um poder de gênero, diante das
agressões à mulher e às características femininas que este apresenta já em sua origem
(ESPINOZA, 2002). Neste sentido, importante pontuar que as questões relativas a gênero
são respondidas pelo sistema de justiça
[...] a partir da racionalidade que lhe é própria, fundante das categorias
jurídicas, que atendem a uma lógica binária e heteronormativa, de modo a
constituir gêneros e fixar desejos a partir de uma ordenação normalizante,
biologicista e heterossexual. O sistema de justiça é atravessado por
marcadores de gênero, e o exercício dos direitos individuais ocorre nesse
mesmo cenário. Ainda quando a demanda de reconhecimento de direito das
mulheres é atendida, o acesso à justiça segue seletivo e perverso. Primeiro
porque só algumas pessoas, sob certas condições, terão efetivo acesso à
justiça, e ainda assim um acesso precário e limitado; e depois porque o
reconhecimento por um sistema sexista e androcêntrico (que constrói
hierarquias a partir dos sexos, privilegiando os homens e a perspectiva
masculina) pode perverter a autonomia e o exercício de liberdade individual
– princípios que norteiam a luta feminista no campo social (BRAGA, 2015,
p. 525).

Angela Davis, em reflexão sempre pungente sobre o sistema de justiça criminal e,
principalmente, sobre a realidade do encarceramento, associa este último a resquícios da
escravidão6, pontuando que “race has always played a central role in constructing
presumptions of criminality” (DAVIS, 2003, p. 28).
Por sua vez, Patricia Hill Collins e Sirma Bilge, ao apresentarem usos do conceito de
interseccionalidade como uma ferramenta de pensamento crítico (critical inquiry), destacam
que, devido à crescente presença “of racialized people within prisons in many countries with
multiethnic and multiracial demographics, criminologists have looked to intersectionality’s
analytical frameworks for intersectional critiques of mass encarceration” (COLLINS; BILGE,
2016, p. 39).
No âmbito específico do encarceramento feminino, sustenta Angela Davis que, para
se compreender a influência das diferenças de gênero no sistema prisional, deve-se ter em

Conforme explica a autora, “[i]n the immediate aftermath of slavery, the southern states hastened to
develop a criminal justice system that could legally restrict the possibilities of freedom for newly
released slaves. Black people became the prime targets of a developing convict lease system,
referred to by many as a reincarnation of slavery” (DAVIS, 2003, p. 29).
6

mente que, conforme a prisão “emerged and evolved as the major form of public
punishment, women continued to be routinely subjected to forms of punishment that have not
been acknowledged as such”, como o aprisionamento em hospitais psiquiátricos ou a maior
rejeição social (DAVIS, 2003, p. 66).
E se também considerado o impacto de fatores como raça e classe, a autora destaca
que “for white and affluent women, this equalization tends to serve as evidence for emotional
and mental but for black and poor women, it has pointed to criminality” (DAVIS, 2003, p. 67).
Nesse contexto, pontua Davis que, em evidentes resquícios escravocratas, a mulher negra
sempre esteve mais sujeita às mais variadas formas de violência, como a sexual, em
tendência intensificada no ambiente prisional7.
Assim, Angela Davis faz uso de uma análise interseccional para concluir que “[t]he
destructive combination of racism and misogyny, however much it has been challenged by
social movements, scholarship, and art over the last three decades, retains all its awful
consequences within women's prisons”, colocando a relatada enorme taxa de ocorrência de
abusos sexuais dentro do cárcere como um dos inúmeros exemplos (DAVIS, 2003, p. 83),
ao qual podemos acrescentar a desatenção com a saúde, as dificuldades de reinserção
social e a desestruturação familiar, dentre muitas outras violências reproduzidas e
perpetuadas.

VI.

AS REGRAS DE BANGKOK

Em 1957, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou as
Regras Mínimas para o Tratamento do Preso, com princípios e orientações de organização
institucional e prática penitenciária. No entanto, tais Regras nada previam em relação às
mulheres privadas de liberdade, sendo essa ausência perpetuada nas posteriores Regras
Mínimas para a Elaboração de Medidas não Privativas de Liberdade (Regras de Tóquio).
Apenas em 2010 foram aprovadas, pela mesma Assembleia Geral da ONU, as
Regras para o Tratamento das Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade
para Mulheres Infratoras, popularizadas como “Regras de Bangkok” em reconhecimento ao
papel que o governo da Tailândia teve no processo de elaboração e de aprovação.
E a despeito de ter o Brasil participado deste processo, a tradução oficial das
“Bangkok Rules” para o português somente foi lançada pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) em março de 2016; não se verificando, ainda, efetiva formulação de políticas públicas
que se baseiem, de fato, nas inovações propostas.
Segundo a autora, “[t]he criminalization of black and Latina women includes persisting images of
hypersexuality that serve to justify sexual assaults against them both in and outside of prison” (DAVIS,
2003, pp. 79-80).
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6.1. Inovações e reminiscências: alguns destaques

Do ponto de vista simbólico, a aprovação das Regras de Bangkok representa um
importante passo na garantia dos direitos das mulheres presas. Contudo, ainda que o
Estado brasileiro, como membro da ONU, deva respeito a elas, não há sanção por não
cumpri-las. A violação de todos os tipos de direitos continua a ser a regra nas prisões
nacionais, e apesar da recente mobilização em torno da temática, bem pontua Heidi
Cerneka que
[...] há uma escassez total de informação sobre as regras de Bangkok e
poucos estudos sobre as mulheres encarceradas. Mesmo que isso tenha
melhorado nos últimos anos, ainda faltam dados concretos e sérios sobre
este assunto, para garantir que políticas públicas nacionais e internacionais
correspondam à realidade e às necessidades da mulher. As Regras 67-70
apontam a falta de informação desse assunto e a necessidade de fomentar
investigações, estudos e divulgação sobre a realidade e das causas das
mulheres em conflito com a lei (CERNEKA, 2012, p. 18).

Ademais, vê-se que muitas das ponderações trazidas pelas mencionadas Regras
não representam, necessariamente, demandas recentes, ainda que ressalvadas as
diferenças nas abordagens ao longo do tempo. A título exemplificativo, preocupações
relativas à reinserção social da mulher encarcerada e à necessidade de manutenção da
estrutura familiar, indicadas como essenciais pelas Regras de Bangkok, foram basilares
também à estruturação das primeiras instituições prisionais femininas no Brasil (ANGOTTI,
2012).
No entanto, devem ser destacados os significativos avanços, que podem ser
exemplificados pelas disposições específicas sobre a realidade das mães e das
adolescentes em situação de prisão (Regras 33, 36 a 39, 47 a 52, 65), bem como sobre as
presas estrangeiras ou pertencentes a ditas minorias, como as indígenas (Regras 52 a 55,
66), além da preocupação com a saúde em geral, inclusive mental, das mulheres
encarceradas (Regras 6 a 18, 33 a 35), e quanto a eventual histórico de violência prévia
enfrentada pela aprisionada (Regra 44); destacando-se, ainda, a consignação do respeito à
liberdade sexual da mulher, inclusive com a expressa garantia de visitas íntimas (Regra 27).

6.2. Uma tentativa de discurso jurídico interseccional?

A concepção multicultural dos direitos humanos desenvolvida pelo jurista e
antropólogo Boaventura de Sousa Santos parte de uma “hermenêutica diatópica” como
instrumento útil no diálogo intercultural dos direitos, tendo como ideia central que “todas as
culturas são, em alguma medida, incompletas e o diálogo entre elas pode avançar

precisamente a partir dessa incompletude, desenvolvendo a consciência de suas
imperfeições” (SEGATO, 2006, p. 218).
No âmbito específico das Regras de Bangkok, considera-se que tenham sido
adotados, em sua formulação, elementos da referida concepção multicultural dos direitos
humanos, bem como que, em diversas colocações, estejam de acordo com as propostas por
um conceito incompleto de “mulheres” construídas por Judith Butler. Neste sentido, assim
dispõem em seu preâmbulo:
[...] devido à grande variedade de condições jurídicas, sociais, econômicas
e geográficas no mundo, nem todas as regras podem ser aplicadas
igualmente em todos os lugares e em todos os momentos; mas devem
servir para estimular um empenho constante em superar dificuldades
práticas em sua aplicação, com a consciência de que representam, em
seu conjunto, aspirações globais em sintonia com o objetivo comum
de melhorar a situação de mulheres encarceradas, seus filhos/as e suas
comunidades (grifei).

De forma complementar, em análise pautada nos elementos trazidos pelas teorias
interseccionais, vê-se que as mencionadas Regras, em diversos momentos, optaram por
utilizar o termo “mulheres” ao buscar uma aplicação universal das propostas oferecidas.
Tem-se, a título exemplificativo, a Regra 42, que assim prevê: “Mulheres presas deverão ter
acesso a um programa amplo e equilibrado de atividades que considerem as necessidades
específicas de gênero”.
O texto normativo, ainda que distante de algo que possa ser definido como ideal –
principalmente se tida a, até o momento, limitada aplicação de suas propostas mesmo nos
países signatários, além do discurso de poder institucional por ele reproduzido –, apresenta
elementos que, dentro do sistema de justiça penal, podem ser considerados pioneiros na
atenção às diferenças que fortalecem todas as formas de encarceramento vivenciadas pelas
mulheres aprisionadas.
Com efeito, a primeira das Regras de Bangkok, em complemento à Regra 6 das
Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos8, estabelece como condição que, “A fim de
que o princípio de não discriminação, incorporado na regra 6 das Regras mínimas para o
tratamento de reclusos, seja posto em prática, deve-se ter em consideração as distintas
necessidades das mulheres presas na aplicação das Regras. A atenção a essas
necessidades para atingir igualdade material entre os gêneros não deverá ser considerada
discriminatória” (grifei).

Texto da citada Regra 6: “1) As regras que se seguem devem ser aplicadas imparcialmente. Não
haverá discriminação alguma com base em raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra,
origem nacional ou social, meios de fortuna, nascimento ou outra condição; 2) Por outro lado, é
necessário respeitar as crenças religiosas e os preceitos morais do grupo a que pertença o recluso”.
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Ademais, também se observa preocupação inédita com a situação das presas
estrangeiras, dentre as quais são expressamente mencionadas as refugiadas e as apátridas
(Regras 53 e 66), e com aquelas pertencentes a “minorias e povos indígenas”, como
dispõem as Regras a seguir destacadas:
Regra 54 – Autoridades prisionais deverão reconhecer que mulheres presas
de diferentes tradições religiosas e culturais possuem necessidades
distintas e podem enfrentar múltiplas formas de discriminação para obter
acesso a programas e serviços cuja implementação seja ligada a fatores de
gênero e culturais. Desta forma, autoridades prisionais deverão oferecer
programas e serviços abrangentes que incluam essas necessidades, em
consulta com as próprias presas e os grupos pertinentes.
Regra 55 – Serão revisados os serviços de atenção anteriores e posteriores
à soltura para assegurar que sejam adequados e acessíveis às presas de
origem indígena e de grupos étnicos e raciais minoritários, em consulta com
os grupos correspondentes.

Fala-se na Regra 54 em “múltiplas formas de discriminação” e em “fatores de gênero
e culturais”, bem como em “consulta com as próprias presas e os grupos pertinentes”. Terse-ia, assim, ainda que com várias ressalvas, um discurso jurídico empenhado na quebra do
efeito excludente com que a cultura produz e isola o por ela diferenciado, em esforço que se
pode considerar fundamentado “em uma compreensão da magnitude do problema,
incluindo, quando forem relevantes, suas dimensões raciais”, conforme recomenda Kimberlé
Crenshaw à efetividade interseccional das práticas em direitos humanos (CRENSHAW,
2002, p. 175).

VII.

BREVE PANORAMA SOBRE A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA

A abordagem de um tema complexo como o encarceramento feminino, em especial
quando centrada em textos normativos, demanda uma análise das respostas emanadas
pelo Poder Judiciário na garantia dos direitos de parcela tão vulnerável da população. Para
tanto, “a pesquisa jurisprudencial surge como caminho adequado para se compreender o
‘dizer do direito’ em relação ao assunto e evidencia o grau de eficácia das normas ao
concretizar sua aplicação” (SIMAS et al., 2015, p. 250).
Nesse sentido, cabe ser destacado que a tradução oficial das Regras das Nações
Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade para
Mulheres Infratoras, ou “Regras de Bangkok”, para o português, foi precedida de uma
decisão emblemática da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), proferida pelo
Ministro Ricardo Lewandowski em 02 de fevereiro de 2015.
Em habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de uma mulher portadora de cardiopatia grave e em estágio avançado de gestação

(HC 126.107/DF), foi concedida, de ofício, a substituição imediata da prisão preventiva por
prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso IV do Código de Processo Penal.
Ao consignar a necessidade de atenção “à adequação da medida às condições
pessoais da acusada (art. 282 do CPP) e do próprio nascituro, a quem certamente não se
pode estender os efeitos de eventual e futura pena, nos termos do que estabelece o art. 5º,
XLV, da Constituição Federal”, bem como ao histórico de vitimização, à superlotação da
unidade prisional e à prioridade no âmbito dos serviços públicos (Lei n. 10.048/00), a
decisão fez referência expressa às Regras de Bangkok, enaltecendo a de número 57; que
dispõe, justamente, sobre o compromisso dos Estados signatários no desenvolvimento de
[...] opções de medidas e alternativas à prisão preventiva e à pena
especificamente voltadas às mulheres infratoras, dentro do sistema jurídico
do Estado-membro, considerando o histórico de vitimização de diversas
mulheres e suas responsabilidades maternas.

E a despeito de não ter sido a primeira decisão nacional a fazer uso das proposições
trazidas pelas examinadas Regras de Bangkok, inquestionável o impacto que representou
no direito brasileiro, principalmente diante do considerável aumento de referências ao texto
normativo em julgamentos posteriores e das consequentes inovações legislativas.
Dentre estas, cabe destaque à promulgação da Lei n. 13.257, de 08 de março de
2016, também conhecida como “Marco Legal da Primeira Infância”, que determinou a
inclusão dos incisos IV, V e VI no artigo 318 do Código de Processo Penal; os quais
preveem, respectivamente, a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for mulher gestante ou com filho de até doze anos de idade
incompletos (incs. IV e V), ou homem, caso seja o único responsável pelos cuidados de filho
de até doze anos incompletos (inc. VI).
No âmbito jurisprudencial, pesquisas nas atuais bases de dados dos Tribunais
Superiores brasileiros geram resultados consideráveis quando adotado o uso das “Regras
de Bangkok” como critério. De modo exemplificativo, a busca pelo termo “Bangkok” no
sistema do Supremo Tribunal Federal resulta em quatro acórdãos, 32 decisões
monocráticas e uma decisão da presidência, todos proferidos entre 18 de dezembro de 2015
e 14 de setembro de 2017, enquanto a pesquisa por “Regras das Nações Unidas para o
Tratamento de Mulheres Presas” gera como resultado 17 decisões monocráticas e quatro
acórdãos, datados entre 24 de setembro de 2015 e 15 de setembro de 2017.
Por sua vez, uma pesquisa realizada, com o emprego dos mesmos termos, no
sistema informatizado do Superior Tribunal de Justiça resulta em oito acórdãos e em 54
decisões monocráticas com datas entre 06 de abril de 2017 e 15 de agosto de 2017 (busca
por “Bangkok”), bem como em dez decisões monocráticas prolatadas entre 21 de setembro

de 2015 e 15 de setembro de 2017 (busca por “Regras das Nações Unidas para o
Tratamento de Mulheres Presas”).
Contudo, mesmo que tais números possam ser considerados promissores, vê-se que
a aplicação das proposições das Regras de Bangkok ainda se demonstra bastante limitada
e, em regra, sem ponderações específicas à somatória dos marcadores sociais que levam
ao encarceramento feminino e à precariedade das condições de cumprimento das penas.
Como exceção a essa tendência, podem ser mencionadas as decisões proferidas nos
habeas corpus 375.774/SC e 135.564/DF, impetrados diante do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal, respectivamente, e que examinam de forma mais detida a
amplitude do fenômeno estudado.
No primeiro, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de
Justiça, manifestou-se do seguinte modo ao relatar o julgamento ocorrido em 17 de outubro
de 2016:
Este Juízo tem a compreensão de que problemas sociais, comportamentais
e de segurança pública são muito mais complexos, tanto que leis penais de
emergência, recrudescedoras das penas, nunca conseguirão resolver.
Porém, no caso deste novo dispositivo, com outro viés, veio a legislação na
esteira das Regras de Bangkok, mais abaixo detalhadas, sobre o tratamento
de mulheres presas, que complementam as regras mínimas para tratamento
de reclusos. Sem confundir a situação da mulher encarcerada com
segurança pública, o objetivo desse ordenamento é levar o Estado a
olhar a questão de gênero, sem discriminações. Muitas das mulheres
presas, assim o estão por tráfico e associação para o tráfico, como
resultado em boa parte do histórico de violência familiar, abandono
material na maternidade e uso de drogas (grifei).

Já no HC 135.564/DF, em decisão prolatada pelo Ministro Ricardo Lewandowski em
29 de setembro de 2016, destacou-se que as “mulheres em situação de prisão têm
demandas e necessidades muito específicas, o que não raro é agravado por históricos de
violência familiar e outros fatores, como a maternidade, a nacionalidade estrangeira, a perda
financeira ou o uso de drogas”. No mais, também foi pontuada a impossibilidade de se
desprezar “a distinção dos vínculos e relações familiares estabelecidos pelas mulheres, bem
como sua forma de envolvimento com o crime, quando comparados com a população
masculina, o que repercute de forma direta nas condições de encarceramento a que estão
submetidas”.

VIII.

CONCLUSÕES

Observou-se por meio do presente trabalho que os avanços legais em termos de
reconhecimento de outros sujeitos de direito, até hoje, se deparam com personagens e
instituições que reproduzem padrões morais que, além de arraigados, ainda servem como

base para a leitura do mundo social e a interpretação do direito. Por esse motivo, essencial
que se entenda como o sistema de justiça criminal brasileiro produz, organiza e fixa valores
de gênero, de raça, de classe, de etnia e dos mais variados marcadores sociais de
diferença, perpetuando desigualdades.
Ademais, ao se considerar que discurso é poder, também essencial que este não
torne a reproduzir a exclusão que demandas no campo dos direitos humanos, como as aqui
brevemente examinadas Regras para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não
Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras, popularizadas como “Regras de Bangkok”,
buscam combater. Neste sentido, tem-se a importante lembrança de que “[l]egal arguments
are narratives, a particular kind of storytelling that is linked to structural power relations”
(COLLINS; BILGE, 2016, p. 81).
Assim, em análises sociojurídicas centradas em fenômenos como o encarceramento,
indispensável a consideração da maneira pela qual as características sociais, principalmente
gênero, raça, classe e etnia, se entrelaçam de forma distinta em cada situação e atuam, de
modo interseccional, para propagar a opressão de mulheres relegadas a uma instituição que
reproduz papeis típicos e fortalece as violências por elas já enfrentadas.
E considerando a lógica binária que, de modo geral, estrutura a sociedade, deve ser
desconstruída a ideia de que há um limite entre as intersecções possíveis, além de ter-se
em mente que o respeito às diferenças não implica em sacrificar a ordem estabelecida, mas
sim em possibilitar os variados diálogos e a revisão das estruturas até então vigentes.
Portanto, importante não se olvidar de que, “se a prática é produtiva de poder, então
a prática é também um meio de enfrentar as práticas opressivas do poder” (BRAH, 2006, p.
373). Sendo o excluído produzido no discurso, uma vez que enquadrado no silêncio da não
existência, uma aplicação efetiva de normativas “universais” em direitos humanos, como as
destacadas Regras de Bangkok, demanda o exame e a transposição da desigualdade em
todas as suas dimensões, com o intuito de dar voz plena a quem o silenciamento é imposto
e, de fato, permitir a superação dos paradigmas excludentes.
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I.

Introdução
A superlotação do sistema carcerário brasileiro vem frequentemente sendo colocada

como fator central do atual colapso do sistema de privação de liberdade no país. Segundo
informações do Infopen (Ministério da Justiça, 2014), referentes aos dados até junho 2014, a
população carcerária brasileira era de 607,731 pessoas, para 376,669 vagas, ou seja, há um
déficit de 231,062 vagas, gerando o índice de ocupação de 161%.
Também em 2014, a taxa de aprisionamento no Brasil estava em 299%, sendo que,
durante os últimos 15 anos (1995-2010), encontrava-se na ordem de 136% (segundo maior
índice mundial, menor apenas que o da Indonésia). No índice comparativo com os quatro
países com maior população carcerária do mundo (EUA, China, Rússia e Brasil), foi o único
que apresentou alteração positiva de 33% entre os anos de 2008-2014, ou seja, o único cujo
o movimento é de aumento da população carcerária. Sendo assim, a taxa prisional brasileira
para cada 100.000 habitantes é de 300. Os dados ainda indicam que houve o aumento total
de 575% entre 1990 e 2014 no número de presos no país.
Nesse cenário, destaca-se que apenas 26% das unidades prisionais têm taxa de
ocupação menor que 100%, ou seja, 74% das unidades do país enfrentam superlotação.
Outro ponto essencial à análise é o fato de que somente 31% da população penitenciária
brasileira se declara branca, colocando o racismo ainda como marcador central para a
compreensão do encarceramento no país. É necessário enfatizar ainda que esses índices se
encontram desatualizados desde 2014 e que, em recente audiência pública na Corte
Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), o governo brasileiro deixou claro não saber
exatamente o estado em que o sistema carcerário está operando atualmente (Conectas,
2017).
O superecarceramento, enfrentado em péssimas condições, termina por gerar um
tensionamento interno nos presídios, o que por ventura aumenta o número de rebeliões. De
acordo com Wacquant (2001), o sistema penitenciário brasileiro possui um especial
hibridismo: por um lado, a velocidade e o aumento da população carcerária assemelha-se
aos dos países do norte, e, por outro, a ausência absoluta de condições mínimas desse
sistema, é comum aos presídios do “terceiro mundo”.
Neste ponto, é importante ressaltar o diagnóstico das condições do sistema carcerário
nacional produzido, em 2015, por Juan Mendez, relator especial sobre tortura da ONU, após
visita ao Brasil. O relatório sinalizou problemas estruturais presentes nas unidades
penitenciárias superlotadas e expôs sua relação com a violação de direitos humanos. De
acordo com Méndez, o “superencarceramento acarreta em condições caóticas dentro das
unidades, assim como graves impactos nas condições de vida dos internos, no seu acesso à
comida, água, defesa legal, saúde, suporte psicológico, oportunidades de trabalho e de

educação, banho de sol, ar fresco e lazer” (ONU, 2016, p.1, tradução livre). Méndez sustenta
ainda que o cenário delineado pelo superencarceramento acarreta a normalização da prática
de tortura nesses espaços. O sistema carcerário no Brasil é, assim, marcado pela
superlotação, pela institucionalização da tortura e, na ocasião de rebeliões decorrentes das
péssimas condições dos presídios, por chacinas realizadas pelos agentes de Estado.
Tal pode ser enfatizado, como se explorará de forma mais detida no decorrer
desse artigo, pela falta de acesso à saúde e ao auxílio psicológico e serviço social, que
também são direitos violados pela lógica resultante da superlotação. “Mais de um terço da
população privada de liberdade não tem acesso a qualquer serviço de atenção básica de
saúde na unidade” (Ministério da Justiça, 2014, p. 107). A desproporção entre o número de
custodiados e os assistentes sociais que trabalham nas unidades também ilustra o quadro de
violações rotineiras no sistema carcerário: há 386 pessoas presas por assistente social no
Brasil (Ministério da Justiça, 2014).
No que tange o acesso à educação e a oportunidades de trabalho, as violações
também são a regra e não a exceção no sistema penitenciário. Segundo o Infopen (Ministério
da Justiça, 2014), apenas uma a cada dez pessoas privadas de liberdade está envolvida em
atividades educacionais no país e apenas 16% da população carcerária trabalha. É
fundamental que se ressalte que o acesso ao trabalho e à educação são direitos comuns a
todos os custodiados, previstos pela Lei de Execuções Penais, e por diversas normativas
internacionais, que postulam regras mínimas para tratamento de pessoas privadas de
liberdade, não podendo, portanto, serem compreendidos como alguma espécie de privilégio.
Por fim, podemos analisar que o descumprimento do dever garante do Estado se faz presente
também no que diz respeito ao direito à visita familiar, ao passo que apenas 37% das
unidades tem local específico para visitação e cerca de 31% tem espaço específico para visita
íntima, de acordo com os mesmos dados.

Quanto ao presente trabalho, é necessário esclarecer que não se busca apresentar
uma análise exaustiva sobre o tema, tendo em vista que se insere no escopo de uma pesquisa
de um ano de duração, realizada pelo Grupo Permanente de Estudos Sobre Sistema
Interamericano de Direitos Humanos, ligado ao Núcleo de Direitos Humanos da PUC-Rio. O
objetivo final do trabalho do grupo consiste em demonstrar como a superlotação do sistema
carcerário, seus efeitos e condições constituem a prática de tortura. Serão considerados os
dados do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate a Tortura do Rio de Janeiro e a
jurisprudência do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (SIPDH).
Também é necessário pontuar desde já que esta pesquisa visa municiar aqueles que irão

realizar litígio estratégico no campo internacional da proteção dos direitos humanos, e utilizar
os precedentes da Corte IDH no exercício do controle de convencionalidade no âmbito
interno.
Considerando tais ressalvas, o presente artigo analisará o tema superlotação,
compreendido como um dos catalizadores do atual quadro de violações massivas de direitos
humanos ocasionadas pelo sistema carcerário. Serão abordados o entendimento do Sistema
Interamericano sobre os parâmetros de tratamento às pessoas em situação de privação de
liberdade e as violações de direitos humanos geradas pelo superencarceramento.
Mais especificamente, em um primeiro momento, será analisada a sentença da Corte IDH
no caso Montero Aranguren e outros (Retén de Cátia) vs. Venezuela.Buscando, na medida
em que representa um caso emblemático sobre o tema. Em um segundo momento, para
aproximar a realidade local, serão abordadas, ainda dentro da perspectiva do SIPDH, do
posicionamento da Corte IDH em relação ao Brasil nas medidas provisórias que estão ou
estiveram vigentes no quesito específico de superlotação (Urso Branco, Complexo Curado,
Pedrinhas e Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho). Posteriormente, serão apresentados
breves apontamentos sobre o que vem sendo percebido, a nível local nas unidades
fluminenses, pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate a Tortura como
consequências da superlotação. Por fim, serão expostas considerações acerca dos conceitos
de tortura e tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, do ponto de vista do Direito
Internacional dos Direitos Humanos.
II.

Caso Montero Aranguren

No âmbito do SIPDH, a sentença do caso Montero Aranguren e outros (Retén de Cátia)
vs. Venezuela traz importantes contribuições para o debate sobre os parâmetros a respeito
da integridade e dignidade das pessoas privadas de liberdade. A análise dessa decisão é
essencial ao presente trabalho por aprofundar as diretrizes do Sistema para as condições
mínimas de vida digna no cárcere, assim como para abordar a conexão entre violação de
direitos humanos e superlotação1. A sentença será aqui abordada a partir de dois eixos
centrais: em primeiro lugar, os apontamentos da Corte sobre as condições carcerárias do
Centro de Detenção Provisória de Catia; em segundo, o desenvolvimento da relação de
causalidade entre a superlotação e a violação da dignidade humana dos presos.
1.

Condições carcerárias no Centro de Detenção Provisória de Catia

Segundo a Corte IDH, “As condições de extrema superlotação e superpopulação carcerária eram causadoras
de múltiplas violações de direitos humanos”. Corte IDH. Caso Montero Aranguren e outros v. Venezuela. Sentença
de 5 de julho de 2006, par. 60.11.
1

Inicialmente, a Corte IDH esclarece que o presídio, na época das violações, situava-se
em um contexto de crise do sistema penitenciário da Venezuela. Os fatos do caso referemse ao uso desproporcional da força pelos agentes de segurança contra os detentos, bem
como aos efeitos da superlotação da unidade carcerária e consequente falta de estrutura
apropriada, gerando uma situação de permanente violação de direitos humanos, incompatível
com o dever do Estado de garantir o mínimo de sofrimento aos presos.
A superlotação, à época, excedia entre 254% e 400% a capacidade total recomendada,
de forma que o espaço médio de cada preso se reduzia a 30 centímetros quadrados. Nesse
cenário, a prestação de alimentação, de condições sanitárias e de atendimento médico
adequados encontrava-se gravemente comprometida, gerando um ambiente de propagação
de infecções e viroses. Assistia-se, ainda, à atuação de milícias e do tráfico de drogas, com
a entrada de armas e de bebidas dentro do estabelecimento. Os testemunhos apresentados
à Corte também relatam acesso escasso à água potável, privação de acesso à área externa
e ações violentas por parte dos agentes de Estado, gerando um quadro de crescente
violência, que provocava nos detentos temor constante.
2. Efeitos da superlotação e violação da integridade pessoal (art. 5 CADH)
No que se refere à violação do artigo 5o da CADH (direito à integridade pessoal),
a Corte aborda as condições a que eram submetidos os presos no Centro de Detenção
Provisória de Catia. De início, lembra que o direito à integridade pessoal faz parte do núcleo
inderrogável da CADH e que não pode ser suspenso mesmo em casos de guerra, perigo
público ou ameaça a independência estatal2, sendo expressa a proibição de qualquer tipo de
tortura e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.
Da mesma forma, a Corte esclarece que, ainda que a privação de liberdade afete
outros direitos para além da liberdade pessoal, essa consequência deve ser estritamente
minimizada (Corte IDH, 2006a, 2006c, 2004a, 2003). Em virtude da posição especial de
garante, o Estado deve assegurar que o sofrimento da privação de liberdade não ultrapasse
o nível inerente à própria pena, uma vez que há uma relação de sujeição onde o detento é
impedido de satisfazer por conta própria as necessidades básicas essenciais para o
desenvolvimento de uma vida digna (Corte IDH, 2006a, 2005a, 2005b, 2005c). A CADH
estabelece no seu artigo 5.2 que as pessoas privadas de liberdade devem ser tratadas com

2

O artigo 27.2 da CADH estabelece os direitos que não podem ser suspensos mesmo em caso de guerra, perigo
público ou outras ameaças à independência dos Estados Partes. Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros
(Retén de Catia) vs. Venezuela. Sentença de 5 de julho de 2006, par. 85. Caso Massacre de Pueblo Bello vs.
Colômbia. Sentença de 31 de janeiro de 2006, par. 119.

respeito à dignidade humana, assim não se admite que os Estados aleguem dificuldades
econômicas para justificar condições de detenção que violem esse princípio (Corte IDH,
2006a. E.C.H.R, 2005a, 2003).
Em seguida, a Corte afirmou expressamente a relação entre a superlotação do
Centro de Detenção Provisória de Cátia como uma das causas da violação da integridade
pessoal das vítimas. A título de exemplo, apontou algumas consequências da superlotação
abordadas pelo Comitê Europeu para Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos
Desumanos ou Degradantes (CPT) no seu segundo Relatório Geral, dentre as quais: a
presença de alojamentos anti-higiênicos, com falta de privacidade no uso de facilidades
sanitárias, atividades fora das celas reduzidas em razão do número de internos, serviços de
saúde sobrecarregados e aumento de tensão no ambiente e violência.
Por sua vez, a Corte IDH organizou a análise dos fatos do caso a partir de três
fatores decorrentes da superlotação, que atentam contra a integridade pessoal das vítimas:
espaço destinado a cada interno nas celas; prestação de serviços sanitários e higiene dos
presos e; atenção médica aos detentos.
No que se refere ao espaço médio a ser garantido a cada preso, a Corte IDH
utilizou-se do entendimento do CPT e da Corte Europeia de Direitos Humanos, considerando
celas de sete metros quadrados por recluso como um guia aproximado e desejável (CPT,
1992). A Corte IDH explicitou casos em que foi entendido que dois metros quadrados para
um interno caracteriza um nível de superlotação (E.C.H.R 2002) e não poderia ser
considerado como um padrão aceitável (E.C.H.R 2005b). Para todos os efeitos, a Corte IDH
não define na sentença qual seria o tamanho aceitável de celas e o que constituiria a
superlotação, mas limita-se a dizer que à luz de qualquer um dos padrões adotados, 30
centímetros quadrados por recluso constituem tratamento cruel, desumano e degradante e
consequentemente viola o artigo 5 da CADH.
Cabe destacar ainda que a precariedade das condições de vida no cárcere,
relacionadas à superlotação também geram o recrudescimento da tensão e da violência. No
caso em questão, os reclusos lutavam entre si para obtenção de um espaço vital mínimo.
Ademais, a Corte critica a presença de dormitórios com capacidade de alojar um grande
número de pessoas, modelo que aumenta o risco de intimidação e violência (CPT, 2001).
Em relação aos serviços sanitários e à higiene dos presos, a sentença discorre
sobre a precariedade do Centro de Detenção Provisória de Catia. A Corte considera que as
más condições físicas e sanitárias no cárcere, assim como ausência de ventilação ou luz

natural, podem per se violar o artigo 5 da CADH, a depender da intensidade, duração e
características pessoais de quem sofre. Ademais, destaca a jurisprudência da Corte
Europeia, que dispõe que viver, dormir e fazer uso sanitário em conjunto com um grande
número de internos é suficiente para ser considerado tratamento degradante (E.C.H.R,
2005a, 2005c, 2005d). Dessa forma, enfatiza as condições higiênicas inaceitáveis
vivenciadas pelos reclusos no Centro de Detenção Provisória de Catia, reiterando a violação
do artigo 5 da CADH.
No que tange ao terceiro ponto, relativo aos serviços de saúde dentro do cárcere,
a Corte afirma que o atendimento médico no Centro de Detenção Provisória de Catia não
cumpria os requisitos mínimos necessários à garantia da dignidade dos presos. Nesse
sentido, a falta de atenção médica adequada pode constituir a violação do artigo 5 da CADH,
dependendo das circunstâncias particulares da pessoa, do tipo de doença, do tempo
decorrido sem atendimento e dos efeitos resultantes. Segundo o Tribunal, o Estado tem dever
de proporcionar aos internos revisão médica regular, atenção e atendimento adequados
quando requerido.
III.

Medidas Provisórias na Corte IDH abordando superlotação no Brasil: Urso
Branco, Complexo Curado, Pedrinhas e Plácido de Sá Carvalho
É essencial para elaboração desse ponto compreender, inicialmente, no que

consistem as Medidas Provisórias na Corte, tendo em vista que essas não analisam o mérito
e, logo, cumprem a função de medida preventiva e protetiva quando da eminência de dano
irreparável à pessoa. As medidas de urgência, quais sejam Medidas Cautelares, na Comissão
Interamericana, e Medidas Provisórias, na Corte, são concedidas em casos de gravidade
extrema, urgência e dano irreparável. A definição de extrema gravidade refere-se à maior
intensidade ou grau elevado, devendo ser levado em conta o direito que está sob ameaça.
Já urgência pode ser definida pelo fato da violação já ter sido feita ou estar próxima a ser
feita, que para não ser levada a cabo deve sofrer intervenção imediata. Por fim, dano
irreparável é aquele que tem uma probabilidade razoável de ocorrer e gerar um dano que não
é passível de compensação monetária pela perda, devendo ser referente a pessoas que,
mesmo que não individualizadas, sejam parte de um grupo identificável (Pasqualucci, 2013).
Existem hoje na Corte IDH três medidas provisórias ligadas a unidades prisionais
brasileiras: Urso Branco (RO), Pedrinhas (MA), Complexo Curado (PE) e Plácido de Sá
Carvalho (RJ). Nesta etapa do artigo colocaremos um foco especial no olhar da Corte sobre
a superlotação e suas consequências para integridade física e direito à vida dos presos.
Trabalharemos todas as decisões proferidas nas quatro medidas em ordem cronológica,
temática e por presídios.

1.

Medidas Provisórias referentes ao Presídio José Mario Alves (Urso Branco)
As medidas provisórias referentes ao Presídio José Mario Alves (Urso Branco),

unidade prisional localizada em Rondônia, hoje suspensas, foram requeridas pela CIDH no
dia 06 de junho de 2002 visando à proteção da vida e da integridade física dos presos3, após
37 mortes no espaço de cinco meses. Um dos argumentos alegados pela CIDH para
conversão da medida cautelar em medida provisória girava em torno do fato de que o nível
de conflitividade do presídio, a falta de controle na unidade e os riscos de novas mortes era
agravado pela superlotação na qual Urso Branco se encontrava (Corte IDH, 2002a). Em 18
de junho de 2002 a medida provisória foi deferida perante a Corte IDH. Após tal decisão nova
resolução foi emitida em agosto de 2002, na qual eram citadas as informações prestadas pelo
Estado, cuja única medida concreta para redução da superlotação seria a construção de duas
novas unidades em Rondônia (Corte IDH, 2002b). Nessa decisão a Corte começa a apontar
a obrigatoriedade do Estado em não se utilizar como método disciplinar penas desumanas e
cruéis, além de demandar que adeque suas condições carcerárias a padrões internacionais
de direitos humanos. Deve-se enfatizar, como poderá ser percebido na análise no decurso
desse subtítulo, que a superlotação está diretamente associada ao uso excessivo de força e
a métodos disciplinares coletivos, que por sua vez, são considerados tortura, como no evento
relatado pela CIDH4:
“[…] inmates of the A and B pavilions were placed in the jail
courtyard as punishment from June 23 to 27, 2002. They were in the
open courtyard four consecutive days, naked, without food, receiving
water sporadically, without access to bathrooms; they were beaten and
their heads were shaved. Furthermore, all the personal belongings of
these inmates (clothes, TV sets, personal documents, medicine) were
taken out of their cells and thrown into a place called the “church”, so
that when they returned to their cells, after four days under the sun and
without a roof, they did not find their personal belongings, and this
caused great unrest among the inmates”(Corte IDH, 2002b, p. 6)

3

O evento que gerou o deferimento das medidas teve lugar no inicio de janeiro. O presídio possuía uma área para
presos ameaçados (seguro) e presos que possuíam um certo grau de poder e controle na unidade chamados
“celas-livres”. A Vara de Execuções Penais de Rondonia emitiu uma decisão determinando que os “celas-livres”
fossem recolocados nas celas dos pavilhões, no entanto a administração da unidade terminou por transferir
também os presos do seguro para os pavilhões. Como consequência iniciou-se um massacre dos presos
ameaçados, havendo relatos inclusive de pedidos de ajuda por parte desses, havendo relatos de que foram
encontrados no dia seguinte entre 27 e 45 mortos. Em fevereiro do mesmo ano, foi encontrado o corpo de três
presos dentro de um túnel abaixo de uma cela e em março e presos do seguro foram ameaçados novamente, o
que se repetiu em março. No total 37 pessoas morreram em 6 meses aquele ano na unidade.
4
As citações encontram-se em inglês, português e espanhol pois as sentenças foram publicadas nessas línguas
exclusivamente de forma alternada.

Na decisão de 2004 da Corte, a superlotação começa a aparecer enquanto um
dos fatores fundamentais para o permanente risco à integridade física e à vida dos presos da
unidade, devendo ser enfatizado que tal resolução surge após o segundo grande massacre
na unidade (Corte IDH, 2004b). Na resolução seguinte do mesmo ano, ocorrida após a
realização de audiência pública no âmbito da Corte IDH, a CIDH começa a requerer medidas
mais extremas no que concerne à superlotação, especificamente pedindo que fosse proibida
a entrada de novos presos na unidade até que se reduzisse o número de privados de
liberdade na mesma (Corte IDH, 2004c). Já na resolução do ano seguinte, que passa a
ordenar expressamente a obrigação do Estado em não permitir mais nenhuma morte na
unidade, a questão da superlotação aparece ainda com maior força, indicando consequências
diretas da superlotação na condição de habitabilidade da unidade:
“El problema de la sobrepoblación continúa siendo
preocupante.

“[V]e con preocupación el hecho de que [la]

disminución [que indicó el Estado] no parece ser relevante en
razón de que el presidio fue parcialmente destruido por la
rebelión del mes de abril de 2004, y por tanto, tuvo su capacidad
de población disminuida”.

Las condiciones de la cárcel no

respetan las condiciones mínimas de seguridad, de espacio y
sanitarias de acuerdo a las normas internacionales sobre la
matéria” (Corte IDH, 2015, p.10)
Ainda é alegado pela CIDH (Corte IDH, 2015) que a falta de salubridade,
atendimento médico, segurança, dentre outros, são derivados também da superlotação da
unidade. Em 2009 consta na Resolução da Corte aporte sobre a ainda permanente
superlotação de quase 200% na unidade, afirmando que a forma do Estado combater a
superlotação e os problemas advindos dessa não estava representando uma mudança real,
mas apenas uma transferência do problema para outras unidades do estado de Rondônia.
A superlotação endêmica no estado passa a ser assumida pelo Brasil no trâmite
das medidas e nova audiência pública é convocada. Durante a respectiva audiência, o Estado
é objetivo em afirmar que todos os problemas de Urso Branco, inclusive estruturais, são
derivados da superlotação (Corte IDH, 2009b). Deve ser enfatizado aqui que a própria tortura
direta era utilizada como meio de controle dos presos devido à incapacidade do Estado de
garantir a segurança, tendo em vista a superpopulação da unidade, o que ainda tornava as
estruturas totalmente inadequadas, insalubres e facilitadoras de proliferação de doenças. Na
resolução seguinte, começa-se a apontar alguma melhora em termos de violência após a

redução da população prisional, apesar das condições estruturais da unidade seguirem em
más condições (Corte IDH, 2011a).
O que as medidas contra Urso Branco apresentam é que no decorrer do caso a
conexão entre superlotação e os demais problemas geradores diretamente da tortura e do
tratamento degradante e cruel começam a ficar mais claras e inegáveis. Quanto mais as
medidas se desenvolvem, mais abre-se um flanco de debate sobre os efeitos do
superencarceramento e superlotação como produtores de um agravamento profundo na
condição do cárcere e no respeito aos direitos humanos. Tais conexões tornam-se um eixo
central na medida provisória seguinte contra o Brasil, que recai sobre o Complexo
Penitenciário do Curado, em Pernambuco.
2.

Medidas Provisórias vigentes em relação ao Complexo Curado, Pedrinhas e
Placido de Sá Carvalho
Em 22 de maio de 2014 é deferida a primeira medida provisória em relação ao

Complexo Curado (Corte IDH, 2014a), que inicialmente era um presídio apenas, chamado
Anibal Bruno, mas que no desenvolvimento das medidas torna-se um complexo prisional com
três unidades. A solicitação da conversão de cautelar (Corte IDH, 2014a) em medida
provisória é feita pela CIDH com base em 55 mortes ocorridas entre 2008-2011, além de
alegados atos de tortura e rebeliões ocorridas no ano de 2011, sendo as medidas protetivas
estendidas em 2012 a visitantes e funcionários. Um dos fundamentos do pedido da própria
conversão se deu pela extrema superlotação, que se agudiza de forma rápida, tendo em vista
que o complexo que possuía 4,456 presos em 2013 salta para 6,444 pessoas privadas de
liberdade em um ano, contando com apenas 1514 vagas (Corte IDH, 2014a). Os principais
fatores de risco elencados pela CIDH são, dentre outros: prática de tortura como metodologia
disciplinar; uso indiscriminado de força e armas letais pelos agentes; substituição de agentes
de estado por presos que controlam a unidade, chamados “chaveiros”; tráfico de armas;
transmissão de doenças infectocontagiosas5; todos esses agravados pelas más condições
estruturais somadas à extrema superlotação. Desse modo, assim como no caso anterior, o
controle da população prisional por meio de tortura e uso excessivo de força torna-se aqui
também uma consequência pela condição de superlotação.
Essa é a primeira vez que em uma medida de urgência contra o Brasil na Corte
IDH exige-se, explicitamente, como requisito para o cumprimento da medida provisória, a

5

Na resolução da Corte consta a existência de 1,180 casos de tuberculose em uma das unidades que possuíam
2,900 presos Cf. Court H.R., Matter of the Penitentiary Complex of Curado regarding Brazil. Provisional Measures.
Order of the Inter-American Court of Human Rights of May 22, 2014.

redução emergencial do número de presos na unidade. Nesse caso, possivelmente pelo
acúmulo criado na jurisprudência de Urso Branco, logo na segunda resolução, datada de 07
de outubro de 2015, a CIDH requer que a Corte determine o fechamento da porta de entrada
do Complexo do Curado, impedindo que novos detentos entrem na unidade por consequência
do alarmante nível de superlotação (Corte IDH, 2015a).
Assim como no Presídio Urso Branco, a Corte estabelece de forma explicita na
resolução que “[...] não se pode permitir a imposição de castigos extraoficiais ou arbitrários,
nem que a boa ordem dos estabelecimentos penitenciários seja mantido sobre a base de
temor permanente dos presos[...]” (Corte IDH, 20015a, p. 12). Na resolução seguinte, que
inclui um ponto de proteção à defensora de direitos humanos responsável pela visita a
unidade, Sra. Wilma Melo, que se encontra ameaçada, também é estipulado que a Corte
realizará sua primeira visita a uma unidade penitenciária brasileira (Corte IDH, 2015b).
Em sua resolução de 23 de novembro de 2016, a Corte começa a fazer
apontamentos de que as medidas propostas pelo estado brasileiro até então seriam
insuficientes para lidar com as condições nas quais o complexo se encontra, tendo em vista
que “[...] a população carcerária continua crescendo a um ritmo mais rápido que a capacidade
do sistema penitenciário estatal em absorvê-la, o que causa um déficit estrutural constante”
(Corte IDH, 2016, p.9). A conclusão dessa resolução é categórica ao afirmar que quaisquer
mudanças estruturais necessárias para garantir a interrupção do risco à vida e à integridade
física dos presos depende do fim da superlotação, tendo em vista que ela as torna inviáveis
ou pelo menos propicia o cometimento de violação de direitos humanos.
No mesmo ano que foram deferidas as medidas provisórias sobre o Complexo do
Curado, um outro complexo prisional brasileiro foi alvo de medidas na Corte IDH, qual seja,
o de Pedrinhas em São Luís (Corte IDH, 2014b). A fundamentação para o pedido baseavase em 40 mortes e dezenas de feridos em motins no período de um ano, tendo como um de
seus pedidos fundamentais a redução da superlotação. Diversos são os relatos de tortura na
unidade perpetrados por agentes carcerários privados contratados pelo estado do Maranhão,
além da utilização indiscriminada de força na unidade, que ao ser ocupada pela Força
Nacional teve seu quadro de maus tratos e tortura ainda mais agravado. A superlotação
extrema em Pedrinhas também é marcada pela falta de acesso à água e a alimentos, levando
a Corte IDH a tornar mais detalhada a obrigação de especial cuidado do Estado perante
pessoas privadas de liberdade:
(...) Las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el
Estado en su posición de garante, incluyen la adopción de las medidas

que puedan favorecer al mantenimiento de un clima de respeto de los
derechos humanos de las personas privadas de libertad entre sí, evitar
la presencia de armas dentro de los establecimientos en poder de los
internos, reducir el hacinamiento, procurar las condiciones de detención
mínimas compatibles con su dignidad, y proveer personal capacitado y
en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control,
custodia y vigilancia del centro penitenciario (Corte IDH, 2014b, p.10)
Duas medidas novas tomadas em 2017 tornam-se essenciais para o
estabelecimento da ligação entre tortura, condições degradantes e desumanas e
superlotação. Em sede de medidas provisórias, proferidas no dia 13 de fevereiro de 2017, em
favor dos presos do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (Corte IDH,
2017a), a CIDH fundamentou seus argumentos, prioritariamente, na extrema superlotação da
unidade. Essa possuía vagas para 1,699 presos, mas encontrava-se em 2017 com 3,545
pessoas. Tal situação gerou consequências como a impossibilidade dos presos se
locomoverem adequadamente em suas celas, a necessidade de dormir no chão e o acesso
limitado a água, além de se tratar de um fator essencial para a propagação de doenças
infectocontagiosas na unidade, fazendo com que, em 2016, grande parte dos apenados
possuíssem tuberculose e doenças de pele. A Corte IDH, mais uma vez, se posicionou no
sentido das violações ao direito à vida e à integridade física estarem conectados com a
superlotação.
A reiterada existência de medidas provisórias contrárias ao país no que se refere
ao sistema carcerário, marcados por fortes similitudes, principalmente no que se refere às
consequências sofridas pelos presos, terminaram por gerar uma convocação pela Corte IDH
para audiência conjunta de todos os casos. Durante tal audiência foi apontado a superlotação
e o superencarceramento como eixos centrais das violações massivas a direitos humanos
em presídios do país (Corte IDH, 2017b)
As medidas de urgência vigentes na Corte IDH começam assim a estruturar, com
o desenvolvimento de sua jurisprudência, a clara função central da superlotação no que
concerne a vida e a integridade física de presos. Tendo em vista que as unidades funcionam
muito acima de suas capacidades, duas consequências diretas podem ser observadas: a
violência e tortura aumentam como forma de controle da população prisional, fomentadas
pela impossibilidade estrutural de gestão das unidades; e/ou se priva os presos de acesso a
água, a condições de higiene, alimentação e ventilação, deixando-os definhar pelas
consequências físicas da superpopulação carcerária - como a contração de doenças

infectocontagiosas - geradas pelas condições extremas nas quais os privados de liberdade
estão submetidos.
IV.

Efeitos da superlotação dos presídios do Rio de Janeiro
A análise das consequências do superencarceramento, para além do que já foi

exposto acima, partirá dos Relatórios do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate a
Tortura6. Nesse ponto, o intuito é aprofundar ainda mais detalhadamente os efeitos que a
superlotação ocasiona dentro das condições do cárcere e seu impacto na vida dos presos e
seus familiares, pela observação dos dados focados principalmente no Rio de Janeiro.
Em primeiro lugar, o acesso à água e à comida são direitos recorrentemente
violados pela estrutura carcerária moldada pelo superencarceramento. O Mecanismo de
Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro (2012), por exemplo, alega que os
custodiados fluminenses afirmam que a comida é servida fria, que o cardápio é repetitivo e
pouco nutritivo. Esse quadro é resultado da precarização dos serviços básicos prestados aos
presos, em virtude da superlotação das unidades. Isto posto, muitos familiares de pessoas
presas passam a assumir o ônus gerado pela negligência do Estado, visando garantir uma
existência minimamente digna aos seus entes detidos. Parte significativa dos custodiados,
entretanto, não recebem esse tipo de suporte externo, pelas mais diversas razões, inclusive
em decorrência da distância dos locais de detenção dos centros urbanos. Evidencia-se,
inclusive, que a desigualdade material entre os presos, determinada pelo não cumprimento
do dever garante do Estado, significa a desigualdade de direitos entre eles.
O superencarceramento também implica na violação do direito ao acesso à justiça
e à defesa. Percebemos isso na análise dos dados publicados no Infopen, mencionados na
introdução, (2014): 36.128 pessoas estão presas em unidades que não dispõe de assistência
jurídica gratuita no Brasil, pois, aproximadamente, uma em cada quatro unidades prisionais
do país não têm esse serviço garantido de forma sistemática.
Os espaços de privação de liberdade são tensionados pela superlotação, o que
dificulta a logística humana de organização e circulação nesses espaços. Desse modo, o
acesso ao banho de sol e ao lazer são direitos diretamente afetados
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O Mecanismo de Prevenção e Combate a Tortura é um órgão que compõe o Sistema Estadual de Prevenção e
Combate a Tortura, conjuntamente com o Comitê. Ele é composto por seis peritos independentes responsáveis
pelo monitoramento dos espaços de privação de liberdade, realização de recomendações para melhora das
condições carcerárias, dentre outros. Ele é instituído pela Lei 5778/2010 aprovada pela Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro, fazendo também parte do sistema nacional de prevenção e combate a tortura, ligado a
previsão do Protocolo Opcional da Convenção contra a Tortura e Outros tratamentos Crueis, Desumanos e
Degradantes da ONU.

superencarceramento. Assim como também é afetada a lógica dos castigos disciplinares. O
castigo, muitas vezes, não é individualizado e justificado pelo regimento interno da unidade,
mas direcionado à massa carcerária de forma abstrata, devido à desproporção entre número
de agentes e de internos. Os castigos coletivos, todavia, são proibidos tanto pela normativa
nacional quanto pela internacional.
Para mais, as condições de higiene e de descanso das celas são impróprias se
comparadas com previsto na lei. É evidente, também, que a superlotação deteriora de forma
mais rápida a estrutura das celas. Em visitas de monitoramento, o MECPT/RJ (2012) aponta
que, no caso fluminense, a superlotação implica na falta de colchões para todos os internos,
que passam a se deitar em áreas onde ficam expostos à insetos e roedores. Esse representa
um dos muitos problemas enfrentados pelos custodiados em função do crescimento
exponencial da população carcerária.
Sendo assim, é possível começar a concluir, através desta breve análise sobre
as condições carcerárias no Rio de Janeiro por uma perspectiva do próprio monitoramento
mais permanente dentro dos presídios, que nos parece possível que a tortura também
englobe as condições ditadas pelo aumento exponencial da população em privação de
liberdade, apesar de se fazer necessário o desenvolvimento completo da pesquisa para
observar a adequação aos requisitos necessários aos conceitos definidos pela jurisprudência
presente no Sistema. As violações sistemáticas de direitos, nas condições estruturais e de
superlotação na qual o sistema carcerário se encontram, passam assim a fazer parte de como
a punição é estruturada a nível nacional.
V.

O conceito de tortura e maus tratos no Direito Internacional dos Direitos
Humanos
A Corte IDH qualifica as violações de direitos humanos decorrentes da

superlotação em presídios como “maus tratos e tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou
degradantes” evitando utilizar expressamente o termo tortura. Essa diferenciação,
aparentemente conceitual, tem consequências jurídicas e políticas, relevantes para o
presente estudo. Apesar de ambos os delito serem expressamente proibidos pela normativa
internacional, a prática de maus tratos costuma ser relativizada, resultando na atribuição de
um menor grau de responsabilidade aos Estados. Trata-se, contudo, de uma discussão
complexa e ainda inconclusa no âmbito do DIDH.

Sabe-se que a proibição de tortura e outros tratamentos ou penas cruéis,
desumanos ou degradantes é considerada uma norma absoluta e imperativa do DIDH7. De
acordo com a ONU, tortura é:
(…)qualquer ato pelo qual uma violenta dor ou sofrimento, físico
ou mental, é infligido intencionalmente a uma pessoa, com o fim de se obter
dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissão; de puni-la por um
ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter
cometido; de intimidar ou coagir ela ou uma terceira pessoa; ou por qualquer
razão baseada em discriminação de qualquer espécie, quando tal dor ou
sofrimento é imposto por um funcionário público ou por outra pessoa atuando
no exercício de funções públicas, ou ainda por instigação dele ou com o seu
consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou
sofrimentos que sejam consequência, inerentes ou decorrentes de sanções
legítimas. (ONU, Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas
Cruéis, Desumanos ou Degradantes. 1975. Art. 1º)
Por sua vez, no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o conceito de
tortura engloba:
todo ato pelo qual são infligidos intencionalmente a uma pessoa
penas ou sofrimentos físicos ou mentais, com fins de investigação criminal,
como meio de intimidação, como castigo pessoal, como medida preventiva,
como pena ou com qualquer outro fim. Entender-se-á também como tortura a
aplicação, sobre uma pessoa, de métodos tendentes a anular a personalidade
da vítima, ou a diminuir sua capacidade física ou mental, embora não causem
dor física ou angústia psíquica.” (OEA, Convenção Interamericana para
Previnir e Punir a Tortura. 1985. Art. 2º)
Partindo da normativa internacional, é possível identificar ao menos quatro
elementos essenciais para a configuração do ato de tortura: (i) a ação ou omissão de um
agente do Estado ou de um terceiro que conte com a conivência ou consentimento estatal;
(ii) a produção de sofrimento ou aflição física ou psíquica à vítima; (iii) a intenção de produzir
o sofrimento ou a aflição à vítima; (iv) um fim qualquer que motive a conduta (como, por
exemplo: obter informações, alcançar uma confissão; impor um castigo ou uma pena;
intimidar a vítima ou ainda anular a sua personalidade) (International Crimes Database, 2015).
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Nigel Roger, ex-relator Especial da ONU, resume tais pontos em três requisitos: (i) a relativa
intensidade da dor ou do sofrimento inflingido à vítima; (ii) o propósito perseguido; e (iii) o
status oficial do perpetrador (RODLEY, 2002, pp.467- 493).
Note-se que a distinção entre tortura e outras formas de tratamento cruel,
desumano ou degradante (ou “maus tratos”) é uma construção primordialmente
jurisprudencial e está baseada centralmente em dois desses requisitos: na intensidade da dor
ou do sofrimento e no propósito da conduta. Em regra, fundamenta-se na maior gravidade
atribuída à prática de tortura quando comparada ao delito de maus tratos. Christian M. De
Vos (DE VOS, 2007), ao traçar a genealogia de tal distinção, destaca que os dois requisitos
acima elencados foram analisados, pela primeira vez, em 1969, no caso Denmark et al. v.
Greece, submetido à Comissão Europeia de Direitos Humanos. Nele, a Comissão definiu que
tratamento desumano era aquele que deliberadamente causava severo sofrimento, mental
ou físico e que era injustificável em dada situação. Abrangia ainda condutas que humilhavam
a vítima frente a outras pessoas ou que a levavam a cometer atos contra a sua vontade ou
consciência. A tortura, por sua vez, seria uma forma de tratamento cruel ou desumano dotada
de um propósito específico. A Comissão entendia que a severidade da dor ou da punição
colaborava para a distinção dos dois conceitos, mas era o propósito o elemento central a ser
considerado. Posteriormente, em 1975, a Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso
Ireland v. United Kingdom, posicionou-se de maneira diferente, defendendo que a diferença
entre tortura e tratamento desumano ou degradante não estava no propósito, devendo ser
pautada pela intensidade do sofrimento infringido.
Mais recentemente, a Corte Europeia de Direitos Humanos, considerando o
caráter evolutivo das normas internacionais de direitos humanos, vem afastando o elemento
da severidade do sofrimento como critério de diferenciação entre tortura e maus tratos,
afirmando que condutas anteriormente tidas por menos graves podem ser revistas
contemporaneamente e enquadradas no conceito de tortura (DE VOS, 2007). De Vos e Roger
apontam que tanto a Convenção contra a Tortura da ONU quanto a Convenção
Interamericana para Prevenir e Punir Tortura, adotada no âmbito do Sistema Interamericano
de Direitos Humanos, foram importantes fatores para que prevalecesse o critério do propósito
da conduta e não da intensidade da dor para fins de diferenciação entre tortura e maus tratos.
Mas o debate não está resolvido e ambos os conceitos ainda estão em disputa
na esfera internacional. A indeterminação jurídica do conceito de “maus tratos” ou “tratamento
cruel e desumano” e sua relativização frente à gravidade da prática de tortura, abriu uma

perigosa brecha para que Estados pudessem argumentar, a seu favor, acerca da intensidade
ou não do sofrimento inflingido a suas vítimas, bem como da legitimidade de seus fins.
A título de exemplo, podemos refletir sobre as drásticas consequências dos EUA
defenderem que interrogatórios de suspeitos de terrorismo, efetuado com o uso
alegadamente "controlado" de violência física, poderem ser desqualificados como tortura e
enquadrados no conceito de “maus tratos”, tutelados pela ordem nacional. No mesmo sentido,
é preciso refletir sobre as perversas consequências de se aceitar o argumento dos Estados,
segundo o qual submeter pessoas, encarceradas sob sua tutela, à privação de sono, água
potável, comida, acesso à banho de sol e assistência médica não configuraria tortura, mas
situações supostamente menos gravosas e inevitáveis de “maus tratos”.
VI.

Conclusão
O artigo, não exaustivo como colocado na introdução do presente trabalho,

começa a demarcar as conexões entre a superlotação e a tortura. Seja por meio de condições
deterioradas, de acesso a saúde, a uso de tortura como contenção, os limites do tratamento
degradante ou cruel não parecem dar conta do atual estado do sistema carcerário. É notória
as condições do cárcere, as mortes e riscos a integridade pessoal no qual a superlotação
vem estruturando o sistema prisional brasileiro, no entanto isso não vem impedindo a
manutenção do índice de encarceramento alto e da prisionização como norte politico
brasileiro. A tortura confunde-se como pena quando passa-se a normalizar condições
desumanas e violências no cárcere como algo que não faz parte do escopo de
responsabilidade estatal, apesar das normas, condenações e dados que o Brasil possui
nesse sentido. De Urso Branco ao Placido de Sá Carvalho a condição desumana aos quais
os presos e presas brasileiros se submetem baseia-se de forma integral na expropriação
desses corpos negros de condições básicas de sobrevivência, manifestando a politica
carcerária enquanto uma forma de matar e deixar morrer, com consequências físicas e
psíquicas imensuráveis aos que ali se encontram, como previsto ao se pensar o que deve ser
perante o direito internacional considerado tortura. Para além das práticas de tortura diretas
como forma de contenção do gigantesco contingente populacional, os efeitos da tortura
encontram-se presentes em ambientes superlotados.
IV.
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1. INTRODUÇÃO

A constitucionalidade de uma lei permite que sua aplicação dê-se em consonância
aos preceitos fundamentais, atentando-se à proteção da figura do Estado Democrático de
Direito.
Deveras, o poder constituinte uma vez exercido, requer que a vigência das normas
supervenientes siga o mesmo teor do bojo constitucional, contemplando, assim, a
segurança jurídica e impedindo o retrocesso social. É cediço que a positivação de direitos
consagrados em uma Constituição advém de lutas travadas nos palcos do cenário mundial e
nacional, principalmente quando se trata de direitos fundamentais, os quais gozam da
característica da historicidade. Nesse passo, o texto constitucional corresponde ao núcleo
do sistema normativo, ocupando o degrau da supremacia.
BARROSO, ao tratar sobre o princípio da supremacia da Constituição, assim,
preleciona:
Com a promulgação da Constituição, a soberania popular se
converte em supremacia constitucional. Do ponto de vista jurídico,
este é o principal traço distintivo da Constituição: sua posição
hierárquica superior às demais normas do sistema. A Constituição é
dotada de supremacia e prevalece sobre o processo político
majoritário – isto é, sobre a vontade do poder constituído e popular,
em uma conjuntura própria, em um momento constitucional.
(BARROSO, 2010, p. 300)

Dito isto, o controle de constitucionalidade funciona como um filtro para impedir que
ingresse no ordenamento jurídico uma lei ou ato normativo que viola a Constituição Federal
e,

com

isso,

a

instituição

da

ordem

jurídica.

No

entanto,

a

deflagração

da

inconstitucionalidade não há de ser restrita tão somente às leis, podendo alcançar “um
estado”, ou seja, uma situação.
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Nesse sentido, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347,
impetrada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), acerca do sistema carcerário
brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, adotando a tese da Corte Constitucional
Colombiana, reconhece, no ano de 2015, no julgamento da medida cautelar, o Estado de
Coisas Inconstitucional, diante da violação massiva e generalizada dos direitos
fundamentais dos presos.
Verifica-se, hodiernamente, uma enorme afronta aos direitos elevados ao rol de
fundamentais, os quais por assim serem, devem gozar de aplicabilidade imediata. No
entanto, a realidade fática demonstra um sistema caótico violador do que preceitua a
Constituição Federal, necessitando que, rotineiramente, acione-se judicialmente com vistas
a compelir o poder estatal a cumprir com a obrigação a que já lhe foi incumbida, porém
diante de sua omissão e de flagrante violação que gera, por vezes, risco à própria vida de
um indivíduo, o Poder Judiciário intervém.
Sob este entendimento, eis que surge a problemática quanto à declaração do
Estado de Coisas Inconstitucional e suas implicações no direito brasileiro, verificando-se se
possibilita atuar como remédio estrutural para tutela dos direitos fundamentais, garantindo
sua efetividade, permitindo, assim, uma solução macro, para o todo e não apenas decisões
individuais, de forma micro.
O estudo, adotando-se uma metodologia de revisão bibliográfica do tipo qualitativo,
mediante pesquisas acadêmicas acerca do tema, objetiva contemplar e explorar a análise
da efetivação de direitos fundamentais, notadamente violados, e, o Estado de Coisas
Inconstitucional como mecanismo para um diálogo entre os poderes da União, que, embora
independentes - nos termos do artigo 2º da Constituição Federal - são também harmônicos,
devendo atuar, conjuntamente, para o alcance da principal finalidade do Estado Democrático
de Direito, ou seja, o bem-estar social.
SILVA (2009, p. 23 e 24) ressalta o sentido sociológico da Constituição defendido
por Ferdinand Lassalle, ao afirmar que: “(...) a constituição escrita – só é boa e durável
quando corresponde à constituição real, àquela que tem suas raízes nos fatores de poder
que regem no país”.
De ver-se a necessidade de resguardar e efetivar os direitos de forma que a
realidade fática corresponda ao que preceitua a Lei Maior, a Constituição Federal, para que
esta não se torna mera folha de papel1.

1

Expressão utilizada por Ferdinand Lassalle ao tratar sobre o sentido sociológico das Constituições.
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2. O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL

O Estado de Coisas Inconstitucional diz respeito à violação massiva, generalizada e
sistemática de direitos fundamentais, diante da inércia persistente e reiterada dos poderes
públicos quanto ao cumprimento de suas obrigações, necessitando, dessa forma, da
mobilização de não apenas um, mas diversos órgãos e/ou autoridades públicas para
solucionar o problema. (CAMPOS, 2015)
Trata-se de um litígio estrutural, em que inúmeras pessoas são atingidas,
comprometendo sua vida e integridade, o que requer uma solução também estrutural,
devendo atuar diversos órgãos, em conjunto, para remediar.
Ressalta-se, no entanto, que sua declaração deve ser utilizada em ultima ratio2, isto
é, quando não possíveis outros recursos para buscar a efetivação dos direitos fundamentais,
uma vez que o instituto visa compelir a adoção de medidas quando o estado de coisas
esteja tão caótico a ponto de comprometer a funcionalidade de um sistema, afrontando-o
estruturalmente, que abarca, assim, não apenas pessoas que recorrem ao Poder Judiciário,
mas a todos que gozam de tais direitos.
Em razão de sua natureza, possui o objetivo de efetivar aquilo que não mais é
possível por outros meios de que dispõe o ordenamento jurídico, quando as soluções dadas
em casos individuais não são suficientes para modificar o cerne do problema.

2.1 DOS PRESSUPOSTOS

CAMPOS (2015) elenca os seguintes pressupostos para configuração do Estado de
Coisas Inconstitucional:
(...) a constatação de um quadro não simplesmente de proteção
deficiente, e sim de violação massiva, generalizada e sistemática de
direitos fundamentais, que afeta a um número amplo de pessoas;
a falta de coordenação entre medidas legislativas, administrativas,
orçamentárias e até judiciais, verdadeira “falha estatal estrutural”,
que gera tanto a violação sistemática dos direitos, quanto a
perpetuação e agravamento da situação;
a superação dessas violações de direitos exige a expedição de
remédios e ordens dirigidas não apenas a um órgão, e sim a uma
pluralidade destes — são necessárias mudanças estruturais, novas
políticas públicas ou o ajuste das existentes, alocação de
recursos etc (...)

2

Do latim, quer dizer última razão, último recurso.
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Para um sistema ser declarado como inconstitucional, faz-se necessário que a
violação dos direitos fundamentais seja massiva – destinada a uma coletividade de pessoas,
de modo que a deficiência não atinja somente casos isolados e restritos -, generalizada –
por não envolver situações específicas, mas as que acoplam aspectos gerais – e
sistemática, por tornar-se a violação reiterada e persistente. A partir disto, instala-se um
sistema deficiente em razão da complexidade que a afronta irá alcançar.
Há de se verificar, também, a falha estrutural no próprio sistema, razão pela qual os
órgãos deixam de atuar em conjunto, não coordenando entre as medidas realizadas por
cada autoridade. Essa ausência decorre, por vezes, da inércia e omissão, que silencia a
efetividade dos direitos fundamentais, agravando, sobremaneira, a inconstitucionalidade.
E, ainda, apresenta-se a necessidade de um remédio estrutural, já que, diante da
falta de interação entre os órgãos, o problema não mais persiste em relação somente a um
deles, precisando que haja modificações em várias searas, com medidas a serem adotadas
por várias autoridades, já que a solução implementada somente por um será ineficaz. Com
isso, o litígio passa a ser direcionado ao aspecto estrutural, já que os direitos violados não
serão analisados a partir de casos específicos, devendo vislumbrar um quadro de problemas
que deverá ser verificado em favor de toda coletividade.

2.2 SURGIMENTO NO ÂMBITO INTERNACIONAL – O CASO COLOMBIANO

O reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional surge, pela primeira vez,
na Corte Constitucional da Colômbia, na Sentencia de Unificación (SU) – 559, de 1997, em
que, verificando-se a tamanha afronta aos direitos, sobretudo previdenciários da classe dos
professores, perante violação de diversos órgãos, adotou esse posicionamento com o
intento de efetivar, de forma generalizada, os direitos fundamentais, embora não houvesse
previsão expressa do instituto em seu ordenamento jurídico.
No entanto, nessa primeira fase, o instituto foi utilizado mais com o objetivo de
suprir a ausência de um mecanismo que permitisse efeitos erga omnes3, ou seja, de modo
que não apenas os que recorreram à prestação jurisdicional, mas todos os detentores
desses direitos pudessem ser favorecidos com a decisão.
Em 1998, na Sentencia de Tutela (T) – 153, o Estado de Coisas Inconstitucional
também é declarado pela Corte Constitucional Colombiana, mas em detrimento ao sistema

3

Do latim, quer dizer contra todos, ou seja, que os efeitos são oponíveis a todos.
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penitenciário, diante dos direitos fundamentais dos presos. A partir de então, a finalidade
precípua do instituto é invocada, não sendo utilizada apenas sob o aspecto meramente
formal, como na Decisão antecedente. O reconhecimento impôs a adoção de medidas a
serem cumpridas por diversos órgãos e/ou autoridades, com o fim de solucionar o problema
estrutural do cárcere. Atentando-se à dignidade humana como corolário de um Estado
Democrático de Direito, verificaram-se as condições ínfimas e cruéis na aplicação das
penas.
Ocorre que o objetivo não foi integralmente cumprido, pois ainda que tenha imposto
a elaboração de uma série de instrumentos e medidas para solucionar o litigio, houve falha
quanto à fase de cumprimento da Decisão, vez que esteve ausente um monitoramento e/ou
fiscalização da efetivação do comando judicial.
No ano de 2004, a Corte Constitucional Colombiana reconhece o Estado de Coisas
Inconstitucional no caso emblemático do deslocamento interno de pessoas, na Sentencia T025. Trata-se das condições a que as pessoas eram submetidas no trajeto e na adaptação
ao novo ambiente para qual, forçadamente, era deslocada, em detrimento à violência
exacerbada que sofriam, devendo migrar dentro do próprio território colombiano. Porém,
percebia-se uma notória inação dos poderes públicos quanto às providencias a serem
tomadas após o deslocamento, que impôs riscos à própria sobrevivência e segurança dos
habitantes colombianos.
Nessa decisão, retificando as falhas anteriores, a Corte preocupou-se em monitorar
a fase de cumprimento das medidas impostas, o que possibilitou um acompanhamento na
efetivação das políticas adotadas, garantindo a integralidade na finalidade do instituto. Fezse necessário um diálogo entre os poderes, para que não houvesse a simples imposição,
mas a assistência mútua na consecução do bem comum.
Ressalta-se, ainda, que a Corte reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucional
em mais outros casos, porém os supramencionados merecem maior destaque por
expressarem a manifestação do Estado de Coisas Inconstitucional perpassando por fases
de evolução, em que a cada novo decisum, verificava-se um aperfeiçoamento para o
alcance e efetivação do objetivo do instituto.
Em outros países, ainda que não se referisse de forma taxativa ao Estado de
Coisas Inconstitucional, adotou entendimentos que se assemelha ao seu fim precípuo, para
efetivar os direitos fundamentais, recorrendo-se a um mecanismo estrutural para viabilizar o
que não tem obtido êxito com outros meios.
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2.3 SURGIMENTO NO ÂMBITO NACIONAL

Na República Federativa do Brasil, o Estado de Coisas Inconstitucional é declarado
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 09 (nove) de setembro de 2015, no julgamento da
medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347,
impetrada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).
Baseando-se nas teses e ensinamentos da Corte Constitucional da Colômbia, o
pleito destinava-se ao reconhecimento deste instituto nos sistema prisional brasileiro, com
vistas a obter adoção de políticas públicas necessárias para solucionar as deficiências
presentes, sobretudo a superlotação e ofensa à integridade dos encarcerados.
A partir disto, verificou-se que as condições em que se encontra o sistema
carcerário brasileiro, sob uma conjuntura estrutural, apresenta violação massiva e
sistemática, em face da inércia reiterada e persistente dos Poderes Públicos, necessitando
da atuação de diversos órgãos e/ou autoridades para implementar medidas solucionadoras.
Dos pedidos cautelares constantes no petitório, o Supremo Tribunal Federal deferiu
apenas dois, quais sejam: a destinação dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional para
aplicação em melhorias nos presídios e a realização de Audiências de Custódia. Os demais
pedidos remetiam-se a medidas já expressamente previstas, dispensando, portanto, a
elaboração de novo mecanismo tratando-se do que já havia sido instituído.
Registre-se que o tema não é extremamente novo para o Supremo Tribunal
Federal, já que em jurisprudências anteriores já se vislumbrava rumores de uma declaração
de Estado de Coisas Inconstitucional, como se depreende do voto do Ministro Luís Roberto
Barroso, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357 e nº 4.425, acerca da Emenda
Constitucional nº 62, ao tratar sobre os precatórios, em que, ao final, a Corte delimitou
medidas a serem cumpridas por outros órgãos, a fim de elaborar e fomentar solução para o
estado de inconstitucionalidade, já que não se limitava apenas ao ato normativo, mas à
situação em que se desenvolveu no país.

3. A EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Nos tempos que antecederam a instituição do Estado de Direito, a tutela era, em
sua maioria, destinada ao patrimônio, aos bens de que portavam os sujeitos na sociedade.
Para proteção da coisa, para garantir o pagamento de uma dívida, por exemplo, admitia-se o
direito de deter o outro e adquirir domínio sobre este. Tão cristalino que no Código Criminal
do Império, em sua parte especial, o primeiro título referia-se aos crimes contra a
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Administração Pública e os crimes contra a pessoa ficavam em último plano, pois eram
sobrepostos pelo poder.
Não havia preocupação quanto ao indivíduo em si, pois este se confundia com o
todo, sem possuir uma análise enquanto ser único, mas enquanto um simples componente
da multidão e, assim, sua proteção dispersava-se. Com a Revolução Francesa em 1789,
atribuindo o Lema: “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, manifestou a necessidade de
reconhecer e, consequentemente, positivar direitos que se referem à própria vida e
integridade do ser humano.
Na teoria dos direitos fundamentais através de dimensões, difundida por Norberto
Bobbio, os direitos, em uma primeira dimensão, eram de liberdades públicas, em que diante
do aprisionamento do indivíduo, seria necessário um absenteísmo estatal, isto é, um não
fazer do Estado. Dentre estes, verifica-se o direito à vida, à liberdade. Numa segunda
dimensão, para possibilitar o alcance da dignidade humana, seria necessário um
complemento com rol de direitos que objetivassem a igualdade entre os indivíduos e cuja
proteção requisitava uma intervenção estatal, isto é, uma conduta comissiva, um fazer do
Estado. Nestes, estão os direitos sociais, como educação, saúde e trabalho.
Ocorre que havia direitos que ultrapassavam o indivíduo, destinando-se a uma
coletividade, empregando fraternidade. A estes, conhecidos como direitos transindividuais,
teve seu reconhecimento na terceira dimensão, como o direito ao meio ambiente
equilibrado. Em uma quarta dimensão, percebe-se os direitos relacionados à manipulação
genética. E, já se vislumbra os direitos de quinta dimensão, como o direito à paz.
Com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, tais direitos
alcançam o patamar da universalidade, com seu reconhecimento, em âmbito internacional,
ingressando nos ordenamentos jurídicos dos países. Todavia, não obstante estejam
positivados em constituições, adquirindo o teor de fundamentais, instaurou-se um caos
quanto à sua efetivação. A gravidade da problemática passou a impor risco à própria ordem
e segurança jurídica.
De verem-se os direitos fundamentais notadamente violados, diante da inércia de
alguns poderes, iniciou-se uma busca por mecanismos que possibilitassem a efetividade.
Ainda que houvesse previsão expressa, a realidade fática contradizia-se com o exposto no
bojo constitucional. Mas o litígio não se deu isoladamente, de forma periférica, mas
estruturalmente, instaurando uma deficiência no próprio sistema. O desrespeito aos direitos
fundamentais alcançou um patamar em que se tornou situação comum na sociedade,
causando espanto, entretanto, quando se verifica uma conduta de acordo com o que
preceitua os ditames constitucionais.
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Essa inversão ocasiona risco à própria efetividade do Direito e ameaça o Estado
Democrático e Constitucional, pois os direitos fundamentais são os primeiros a serem
retirados, os principais alvos a serem atacados, quando da instalação de um Estado
Ditatorial. Diante disto, mostrar-se a necessidade de os Poderes da União atuarem em
conjunto para garantir a efetividade. Inclusive, uma das características dos direitos
fundamentais é a vinculação dos Poderes Públicos.
Nesse sentido, BRANCO e MENDES (2013, p.218 e 219) relatam que: “Nenhum
desses Poderes se confunde com o poder que consagra o direito fundamental, que lhes é
superior. Os atos dos poderes constituídos devem conformidade aos direitos fundamentais e
se expõem à invalidade se os desprezarem”.
Acrescente-se, ainda, que, diante da persistente omissão, iniciou-se um ingresso
exacerbado de ações judiciais, pleiteando a prestação jurisdicional para obter soluções a
cada caso de violação. Decerto que o caos se expande alcançando também os Tribunais,
mas impossibilita uma solução para o cerne do problema.
É certo que havendo violação ou ameaça a direito, há de se recorrer ao Poder
Judiciário. Porém, há violações tão sistemáticas e massivas, que Sentenças individuais não
são capazes de solucionar, podendo, inclusive, intensificar ainda mais o problema, como
quando se depara com afronta aos direitos sociais, por exemplo, em que compele os entes
federados para oferecer medicamentos e/ou cirurgias, visando garantir a saúde dos
jurisdicionados, ocorrendo, assim, destinação de valores para àqueles que buscam a
jurisdição, ficando comprometidos os recursos para os demais, cujo investimento deveria ser
integralmente para toda a população.
Reconhecido o Estado de Coisas Inconstitucional, perante violação massiva,
sistemática e generalizada do direito fundamental, com inércia reiterada e persistente dos
Poderes, necessitando da atuação conjunta de diversos órgãos e/ou autoridades públicas
para solucionar o problema, não resta alternativa, senão aplicação deste instituto, com o
direcionamento do Poder Judiciário, para elaboração pelos demais Poderes de medidas
para garantir a efetividade. Ressalta-se, contudo, que sua utilização apenas deve ser
aplicada quando a violação já se expandiu a ponto de não ser resolvida com o simples
ingresso individual de ações judiciais, necessitando de uma intervenção maior, na
proporcionalidade da afronta e da consequente solução.
Não é toda e qualquer violação que requer a declaração do Estado de Coisas
Inconstitucional, estando este instituto a ser aplicado de forma restrita, mas capaz de
providenciar e garantir a efetividade. Com o reconhecimento, o Poder Judiciário não irá
traçar medidas, apenas uma plano de orientação, de modo que os próprios órgãos
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compelidos irão elaborar e adotar as estratégias, devendo, também, haver monitoramento e
fiscalização na fase de cumprimento. Para um problema estrutural, que envolve sistemas,
não se deve garantir uma série de soluções minúsculas e individuais, fazendo-se necessário
um remédio também estrutural, pois somente assim tratar-se-á de efetividade de modo
proporcional ao problema.

4. O EQUILÍBRIO ENTRE OS PODERES DA UNIÃO

Ao declarar o Estado de Coisas Inconstitucional, não haverá sobreposição do Poder
Judiciário em detrimento aos demais, já que todos os Poderes estarão atuando em
comunhão, de forma a manter-se um equilíbrio e não hierarquia. A ideia trazida por este
instituto visa restaurar, dessa forma, o diálogo entre os Poderes, no alcance do bem-estar
social, o objetivo do Estado Democrático de Direito.
4.1 O DIÁLOGO ENTRE OS PODERES DA UNIÃO
Quando se depara com um sistema defasado e violador de direitos, principalmente,
dos fundamentais, que põe em risco a vida das pessoas e a manutenção do Estado, verificase um resultado da ausência de interação entre os Poderes. Comparando-se a uma
máquina, por exemplo, quando uma de suas peças apresenta-se impossibilitada ao
exercício de sua função, há um comprometimento do funcionamento de todo o sistema,
ainda que os demais elementos estejam em perfeitas condições. Pode ser que a máquina
sequer funcione ou, talvez funcione, mas com esforço maior a serem despendidos pelos
demais elementos. Isto porque um sistema necessita da comunicação entre todos que o
compõem, para, assim, produzir seus efeitos.
Destarte, uma vez configuradas as falhas por inércia de um dos Poderes, impõe-se
ao outro Poder o dever de buscar a restauração para não se tornar tão omisso quanto
aquele. Quando o Poder Judiciário intervém no feito, ao declarar o Estado de Coisas
Inconstitucional, determinando adoção de medidas, este exalta a força dos direitos que
esteve silenciada pelos demais Poderes. Não há invasão de funções, mas respeito e defesa
da própria função de tutelar os direitos, não devendo permanecer inerte perante tamanhas
afrontas, as quais podem, inclusive, afetar a manutenção da ordem jurídica.
Registre-se, ainda, que diante das inúmeras ações ajuizadas em detrimento às
violações de direitos fundamentais, por vezes, os comandos judiciais são notoriamente
descumpridos, impossibilitando, assim, a própria efetividade das decisões judiciais,
necessitando, para tanto, de atuação mais intensiva para garantir a tutela do bem violado. A
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independência entre os Poderes da União não significa distância total, mas que a cada um é
concedido o exercício de diferentes funções que deverão ser executadas harmonicamente.
Ademais, todos os Poderes vinculam-se ao que preceitua a norma constitucional, pois
havendo desrespeito, não deverá, alegando-se questões meramente formais, afetar a
supremacia da Constituição Federal e sua efetividade.
Dito isto, percebe-se que o judiciário não estará legislando, nem executando, mas
restaurando a interação entre os Poderes para que cada um cumpra com sua respectiva
atividade. Ao proclamar o Estado de Coisas Inconstitucional, o Poder Judiciário estará
possibilitando o respeito à vontade do legislador, que positivou tais direitos, cuja efetividade,
contudo, está sendo comprometida pela inércia dos demais.
É necessário, todavia, que o procedimento seja realizado em atendimento aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar que a atuação seja arbitrária
e/ou abusiva. Como nos casos relatados, em que a Corte Constitucional Colombiana
reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucional, não houve invasão nem soberania de um
Poder em relação ao outro, inclusive até na fase de fiscalização e/ou monitoramento, tem-se
o intuito de efetivar o comando judicial para que o objetivo do instituto seja integralmente
alcançado.
Com o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional, o Poder Judiciário irá
determinar a elaboração de um plano de medidas para solucionar o litígio estrutural. De verse que a solução será criada pelos próprios Poderes que estiveram omissos, não havendo,
portanto, invasão na atividade típica do outro, haja vista que somente os órgãos e/ou
autoridades que pertencem a determinado Poder detêm o conhecimento acerca dos
recursos e possibilidades para cumprir com o determinado. Desta feita, não há imposição de
matéria específica a ser executada, mas o Judiciário oferece apenas um direcionamento, o
caminho a ser percorrido pelos demais Poderes que irão implementar as soluções.

4.2 O MÍNIMO EXISTENCIAL E O PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL

Em um Estado Democrático de Direito, a toda pessoa é concedido um conjunto de
direitos fundamentais necessários para viver-se dignamente, como educação, saúde,
trabalho, lazer, o que se denomina de mínimo existencial. Sabe-se que a dignidade da
pessoa humana, além de ser fundamento da República Federativa do Brasil, é corolário de
todo o ordenamento jurídico. A partir disto, os demais direitos e institutos devem respeito à
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tutela da dignidade, não podendo afrontá-la, pois se assim for, violará não apenas o
princípio, mas a estrutura normativa do Estado.
Para o alcance do mínimo existencial, por envolver direitos sociais, necessita de
uma intervenção do Estado, não admitindo o absenteísmo. É preciso um agir para ser
efetivado o exercício de tais direitos. No entanto, essa ação implica o uso de recursos, os
quais, por vezes, são insuficientes, invocando-se o princípio da reserva do possível, que irá
apresentar barreiras orçamentárias na garantia dos direitos, a serem efetivados nos limites
dos recursos disponíveis.
Na colisão entre o mínimo existencial e a reserva do possível, ao adotar a
razoabilidade e os princípios basilares do Estado, é cristalina a prevalência do mínimo
existencial, ainda que os recursos tornem-se insuficientes, pois assim sendo, deverão ser
elaboradas novas propostas orçamentárias que possibilitem o exercício, necessitando,
dessa forma, mais uma vez, do diálogo e interação entre os Poderes. Um direito
fundamental, por ser essencial para a vida de uma pessoa, não pode ser descartado em
detrimento às questões financeiras. Talvez, o exercício não esteja apto em suas melhores
condições, diante de uma crise financeira, por exemplo, mas, ainda assim, o mínimo deve
ser fornecido, ou seja, clama-se por aquilo que seja essencial para ter-se uma vida digna.
Desta feita, a declaração do Estado de Coisas Inconstitucional com a posterior
determinação de medidas a serem cumpridas, evitará o comprometimento das finanças dos
entes federados, já que não mais necessitarão, reiteradamente, destinar valores para
satisfazer as pretensões de quem buscou a prestação jurisdicional, adotando-se um plano
de medidas para que os recursos sejam devidamente aplicados em favor de todos e, por
conseguinte, aumentando-se os investimentos, para assim, garantir o mínimo existencial a
cada pessoa.

4.3. O MÍNIMO EXISTENCIAL E A BUROCRATIZAÇÃO

Como todo e qualquer indivíduo, o preso também goza do conjunto de direitos que
correspondem ao mínimo necessário para sua existência. A situação de recolhimento ao
cárcere não pode inviabilizar e/ou ofuscar a dignidade da pessoa humana. Assim como no
meio social, também nas penitenciárias ao indivíduo deve ser dado o essencial para se viver
dignamente.
A transgressão da norma penal, mediante conduta típica, ilícita e culpável, não
afeta a condição humana daquele sobre o qual recai um processo criminal e eventual
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condenação. A legislação já prevê a punição devida ao fato perpetrado, não possuindo a
prisão o poder de exceder os limites fixados na pena aplicada. Se assim o fizer, o Estado
passa a exacerbar o ius puniendi, atuando com arbitrariedades e/ou abusividades.
Todavia, os presídios brasileiros estampam violação em larga escala dos direitos
fundamentais, não correspondendo ao mínimo, aquilo que se entende por essencial, para a
sobrevivência de um indivíduo, o que culmina na ineficiência da pena, além de poder gerar
efeitos irreversíveis àquele que se encontra preso.
É cediço que o direito à vida ultrapassa as questões de sobrevivência, sendo
efetivado quando é permitido viver-se com dignidade, ainda em situação adversa, como a
que restringe sua liberdade. A ausência de liberdade ambulatorial não possui o condão de
impedir o indivíduo a portar o imprescindível à sua sobrevivência, como por exemplo, a sua
alimentação e higienização, educação e trabalho. Se o Estado assim não atua, o presídio
passa a vigorar como verdadeiras câmaras de gás, incapaz de devolver o preso à sociedade
de forma ressocializadora.
De outra banda, o descaso não é proveniente da ausência de valores para sua
manutenção, mas decorrente da tamanha burocratização para liberação dos recursos
concentrados no Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), embora tenha a finalidade exígua
de propiciar investimentos no setor penitenciário. A partir disto, é gerada uma obstrução dos
investimentos que impedem aplicabilidade imediata para melhorias do sistema prisional.
À vista disso, questões meramente administrativas e procedimentais passam a
obstaculizar a efetivação de direitos que preceituam o mínimo necessário para alguém viver
de forma digna. A omissão implica em prejuízo não apenas ao indivíduo, mas a todos que
compõem o corpo social, uma vez que, as condições ínfimas contribuem para aumento e
expansão da criminalidade, inclusive, ainda nas dependências dos estabelecimentos
prisionais.

5. DAS CRÍTICAS E OBJEÇÕES

Não se deve olvidar que a aplicação do Estado de Coisas Inconstitucional no Brasil
também culminou em críticas e objeções pelos estudiosos. Por envolver a necessidade de
intervenção do Judiciário, há correntes que o consideram como uma nova figura do ativismo
judicial, vislumbrando como risco à segurança jurídica e invasão no exercício de funções
atípicas.
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Todavia, merece ressaltar a seguinte discussão promovida por LIMA (2015):
É provável que os demais poderes vejam nisso uma intromissão
indevida do Judiciário nos assuntos de governo. Afinal, a solução,
com mais ou menos intensidade, exige uma alocação de recursos
humanos e financeiros que pode afetar a gestão administrativa, além
de interferir na conveniência e oportunidade legislativas. Porém, a
atuação judicial não é motivada apenas pela inação dos demais
poderes, mas sobretudo pela constatação de que está ocorrendo
uma violação sistemática dos direitos, que, de algum modo, reflete
não só um desrespeito à constituição, mas afeta a própria
funcionalidade da atividade judicial.
Ou seja, com a ineficiência de uma função, há comprometimento de todo o sistema,
o que implica a necessidade de atuação judicial para ver-se resguardado o conjunto de
direitos que alicerçam, inclusive, a ordem democrática, social e jurídica do Estado. Ainda
que o Supremo Tribunal Federal não tenha como funções típicas a atividade legiferante e a
executiva, assumirá o encargo de adotar o direcionamento para que os demais Poderes
exerçam as suas respectivas atuações e, com isso, propicie o alcance do bem estar-social,
que, enquanto finalidade estatal, deve ser fomentado e buscado por todos os Poderes.
Afinal, o Poder é uno, subdividindo-se em funções para propiciar melhor desempenho na
organização e estrutura do Estado.
Outro ponto controvertido remete-se à ineficiência do instituto para assegurar o
alcance do objetivo proposto. Ora, assim como na aplicação de qualquer outro instituto, para
que o fim seja efetivado, é preciso monitoramento e fiscalização. Para tanto, não basta o
reconhecimento do sistema como inconstitucional, necessário se faz o implemento de meios
que visem a garantir que o que fora determinado seja efetivamente cumprido.

6. CONCLUSÃO

Para o desenvolvimento de um Estado, necessita-se haver um diálogo entre os
Poderes. Não é cabível que a harmonia entre os órgãos seja afastada diante da formalidade
na divisão de atribuições. A efetividade de direitos fundamentais envolve não apenas
atuação de um ou outro Poder. A ausência de interação implicará risco à própria estrutura e
manutenção do Estado de Direito.
A tutela de direitos não se encerra na positivação, mas atravessa as fronteiras na
luta pelo cumprimento da forma preceituada na Constituição Federal. A partir disto, diante do
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cenário de violações massivas e sistemáticas, perante reiterada e persistente inércia de um
Poder Público, o reconhecimento de um Estado de Coisas Inconstitucional, com a posterior
adoção de medidas para solucionar o litígio, que se ressalte, é de teor estrutural, apresentase como a ferramenta que possibilitará a busca pelo bem-estar social, a finalidade precípua
do Estado.
Somente um remédio estrutural será suficiente para possibilitar a efetividade de
direitos fundamentais, cuja tamanha afronta impossibilita sua solução pela atuação de um
ou outro órgão, necessitando, para tanto, da atividade conjunta de várias autoridades
públicas para ver-se contemplada a tutela prevista na Lei Maior.
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A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS À LUZ DO MECANISMO NACIONAL
DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA: Análise dos casos que ocorreram
nos presídios em janeiro de 2017 e a resposta do STF
Luis Emmanuel Barbosa da Cunha1
Manoel Severino Moraes de Almeida2
Milena Alves Gondim3

RESUMO
O presente trabalho aborda as questões relacionadas à importância em apontar as tragédias
que ocorreram em janeiro de 2017, especificamente em três unidades de privação de
liberdade dos estados: do Amazonas (COMPAJ), de Roraima (PAMC) e do Rio Grande do
Norte (Alcaçuz), como sendo a prova de fogo que podiam ter sido evitadas se o Estado
Tutor tivesse demonstrado interesse em seguir as recomendações de melhoria após ter
recebido a visita dos fiscais do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura
nesses estabelecimentos prisionais. Trata-se de um estudo indutivo jurídico dos quais foram
utilizadas fontes primárias e secundárias produzidos pelo MNPCT e pela análise de
conteúdo de decisão jurídica. Também será abordado o perfil de um Estado violador e
inimigo dos direitos humanos, por adotar uma conduta omissiva perante uma sociedade
fragilizada e sedenta por justiça, e por insistir em permanecer indiferente à situação
desumana e degradante das pessoas privadas de liberdade nessas unidades, causando
danos a sua dignidade de pessoa humana, e como resposta diante desse cenário, o STF
responde através de decisão de um recurso extraordinário com natureza de repercussão
geral, pelo pagamento pecuniário como forma de indenizá-los, sem a necessidade de aplicar
o princípio da reserva do possível.
Palavras-chave: Mecanismo Nacional de Prevenção de Combate à Tortura. Unidades de
Privação de Liberdade. Princípio da Reserva do Possível.
ABSTRACT
The present work addresses the issues related to the importance of pointing out the
tragedies that occurred in January 2017, specifically in three states of deprivation of liberty:
Amazonas (COMPAJ), Roraima (PAMC) and Rio Grande do Norte (Alcaçu ) As fireproofing
which could have been avoided if the State Guard had shown an interest in following the
recommendations for improvement after receiving a visit from the inspectors of the National
Mechanism for Preventing and Combating Torture in these prisons. It is a legal inductive
study using primary and secondary sources produced by the MNPCT and the analysis of
legal decision content. It will also address the profile of a state that violates and is an enemy
of human rights, adopts omissive conduct before a society that is weak and thirsty for justice,
and for insisting on remaining indifferent to the dehumanizing and degrading situation of
persons deprived of liberty in those units, causing damage Dignity as a human person, and
as a response to this scenario, the STF responds by deciding on an extraordinary appeal of
a general nature, for the pecuniary payment as a way to compensate them, without the need
to apply the possible.
Key-words: National Mechanism of Prevention of the Fight against Torture. Deprivation
Deprivation Units. Principle of Possible Reserve.
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1 INTRODUÇÃO (corpo

O presente trabalho tem por objetivo apresentar na visão do Mecanismo
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura que a prática da tortura às pessoas que se
encontram nas unidades de privação de liberdade é uma violação dos direitos humanos que
ainda se destaca fortemente nos dias atuais, com tratamentos desumanos e degradantes,
cruéis e maus tratos pela gestão de um Estado Tutor que age como um inimigo ao
desrespeitar os direitos fundamentais que são inerentes à condição de pessoa humana.
A metodologia é baseada no estudo indutivo jurídico dos quais foram utilizadas
fontes primárias e secundárias produzidas pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e
Combate à Tortura e também pela análise de conteúdo de decisão jurídica do Supremo
Tribunal Federal.
Aponta-se, inicialmente, como objetivo geral sobre a questão quando tratamos
sobre a Violação dos Direitos Humanos, tendo como o maior inimigo violador desses direitos
o próprio Estado Tutor que ainda insiste em permanecer omisso a problemas que já existem
há muitos anos e que só se agravam, mesmo com as recomendações elaboradas pelo
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura com as sugestões de melhorias e
prazo suficiente para providenciar as mudanças necessárias.
Dentre os objetivos específicos foram abordados como a prova de fogo os
episódios considerados graves que ocorreram nas três unidades de privação de liberdade,
visto que já haviam recebidos as visitas dos fiscais do Mecanismo Nacional, portanto já
existiam as devidas recomendações necessárias para que crises como a que se
manifestaram pudessem ter sido evitadas: O Complexo Penitenciário Anísio Jobim (AM),
Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (RR) e na Penitenciária Estadual de Alcaçuz (RN).
E diante de tanta gravidade e descaso que encontramos nas unidades de
privação de liberdade, a Suprema Corte apresenta como resposta em caráter de
repercussão geral, um recurso extraordinário com a seguinte tese: a toda pessoa privada de
liberdade que é submetida a cumprir sua pena vivendo em condições desumanas e
degradantes dentro de uma unidade prisional, o Estado deverá indenizá-la com o
pagamento do valor pecuniário de R$ 2 mil reais pelos danos causados à sua dignidade de
pessoa humana, sendo desnecessária a aplicação do princípio da reserva do possível,
recurso que só deve ser disponibilizado para os casos de direitos sociais previamente
solicitados em planejamento orçamentário anual.
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2 DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Os direitos humanos surgem como sendo um objeto de defesa e de tamanha
importância para o homem e que o seu entendimento e complexidade em todo o seu
aspecto faz com que se perceba a luta para manter o seu reconhecimento, pois ainda não
está perto de acabar, ou seja, a luta contra a opressão e a busca pelo bem estar do
indivíduo.
Segundo Thomas Hobbes (1651), em sua obra O Leviatã, defendeu que o
primeiro direito do ser humano consistia no direito de usar seu próprio poder livremente,
para a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida.
O principal instrumento de defesa dos direitos do homem é a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, da qual tem como principal característica, segundo
Piovezan (2002, p.145), o [...] conjunto de direitos e faculdades sem as quais um ser
humano não pode desenvolver sua personalidade física, moral e intelectual, sendo
caracterizada pela universalidade, que significa dizer que a condição de pessoa é o requisito
único para a dignidade e titularidade de direitos, e pela indivisibilidade, do qual a garantia
dos direitos civis e políticos é condição para a observância dos direitos sociais, econômicos
e culturais e vice-versa e uma vez que um deles é violado, todos os demais também são
atingidos.
O homem precisa de mecanismos para se desenvolver socialmente e
fisicamente, do qual é possível através de aspectos como a proteção de seus direitos, que
mesmo sendo garantidos, serão suscetíveis de violação em determinado ponto, afinal todos
têm capacidade de ter seus direitos, assim como têm a possibilidade de ter uma vida digna,
humanizada, não fazendo parte de um todo que só degrada o ser humano, uma vez que o
indivíduo que cometeu um delito, ainda assim, deve ser tratado com humanidade pois são
pessoas que também têm seus direitos de cumprir suas penas com dignidade, não podendo
sofrer sanções como pena de morte e tortura.
Além da garantia individual, o cumprimento digno da pena é uma conquista
civilizatória que passa historicamente pela queda da Bastilha.
A Constituição Federal de 1988 traz em seu contexto como direito fundamental a
vedação à tortura, ao tratamento desumano ou degradante; a proibição de penas cruéis,
garantindo ao indivíduo privado de sua liberdade o respeito a sua integridade física e moral,
visto que são todas disposições normativas de caráter constitucional e protegidas na
qualidade de cláusulas pétreas, com aplicação plena e imediata, portanto, são direitos
inerentes à condição universal de ser humano que não podem e tampouco devem ser
destituídos de qualquer amparo e assistência estatal e social.
A dignidade da pessoa humana, alicerçada à República Federativa do Brasil, é
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violentamente desrespeitada, principalmente nos cenários das unidades de privação de
liberdade, do qual infelizmente o Estado tem se mantido omisso, e ao invés de buscar um
modelo público que seja eficaz na reparação dos problemas que só têm se agravado a cada
dia, foi preciso que o Mecanismo Nacional, que é um órgão de fiscalização dos Direitos
Humanos com inspiração internacional, decifrasse esses problemas para dar um norte em
como se deve proceder diante dessa situação.
Salienta apontar que o acesso à garantia dos direitos humanos tem sua
dificuldade para aqueles que se encontram privados de sua liberdade, uma vez que se
tratam de direitos adquiridos pela condição de pessoa, mas pelo fato de se encontrarem
encarcerados, são tratados como se não tivessem direitos e como punição são merecedores
dos piores tratamentos desumanos e degradantes,ou seja, é como se ao receber a punição
pelo crime cometido, decretado na sentença e dentro da lei , o indivíduo além de perder
temporariamente a liberdade, também é privado dos demais direitos fundamentais inerentes
à condição de pessoa humana.
Dentro desse contexto, Beccaria (1997, p.92) ratifica ideias no quesito de
humanizar as unidades de privação de liberdade afirmando que [...] entre as penas, e na
maneira de aplicá-las proporcionalmente aos delitos, é mister, pois escolher os meios que
devem causar no espírito público a impressão mais eficaz e mais durável e, ao mesmo
tempo, menos cruel no corpo do culpado.
Ou seja, o ponto a ser destacado sobre a atuação dos Direitos Humanos quando
se trata de indivíduos que se encontram em unidades de privação de liberdade que
geralmente são submetidos, sem sombra de dúvida, a tratamentos desumanos e movidos à
torturas, não é somente as razões que o levaram a ser privado de sua liberdade, mas sim,
que mesmo que a sociedade já considera esse indivíduo como fora dos padrões sociais,
não é correto que seja punido rigorosamente em sua pena por esse motivo.

2.1 UM ESTADO VIOLADOR DE DIREITOS HUMANOS NA VISÃO DO
MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA

A visão atual da sociedade em relação ao Estado é o de solucionador dos
problemas criminais, quando numa tentativa de combater a violência social, age pegando os
delituosos, retirando-os das ruas e jogando-os de forma degradante nas unidades de
privação de liberdade, como uma forma de mostrar o seu poder perante uma sociedade
amedrontada e que vive presa dentro de seus lares, enquanto que, do outro lado, a justiça
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tenta fazer com que sejam aplicadas as normas de acordo com a penalidade tipificada na
legislação, com respeito e garantindo os direitos da dignidade da pessoa humana.
Hobbes (1651), em sua obra O Leviatã, já fazia uma comparação de um monstro
se referindo ao Estado como sendo o de um dominador, o inimigo, e a sociedade como
sendo amedrontada e sedenta por justiça, clamando por uma solução. Essa análise
comparativa descreve que não há poder sobre a terra que não possa se comparar e que a
reflexão do autor foi uma maneira de buscar a solução do conflito, desejando a construção
da paz pela política social, em defesa do contrato social.
O método utilizado nas unidades de privação de liberdade, sob o prisma das
condições desumanas as quais os indivíduos ficam sujeitos, é a tortura a esses que foram
punidos pela prática de um delito e que, infelizmente, não encontram no Estado o seu
garantidor de direitos, mas sim o seu maior inimigo, e por isso que os Direitos Humanos,
nestas circunstâncias, agem como o principal defensor dos direitos existentes, uma vez que,
mesmo estando encarcerados, os indivíduos ainda possuem direitos e dos quais devem ser
respeitados e preservados.
O Estado, infelizmente, não vem tratando com prioridade essa questão, e isso só
mostra o total descaso pelos Direitos Humanos dos indivíduos que se encontram privados
de liberdade, e ainda vale ressaltar que tais violações afrontam gravemente a Constituição
Federal na medida em que assegura, em seu artigo 4º, inciso II, que o Brasil reger-se-á em
suas relações internacionais pela prevalência dos Direitos Humanos, sendo a proteção a
tais direitos, verdadeiro imperativo constitucional.
Seguindo esse raciocínio, Nucci (2007, p.40) reforça que [...] deve o Estado,
através da utilização das regras do Direito Penal, pautar-se pela benevolência na aplicação
da sanção penal, buscando o bem estar de todos na comunidade, inclusive dos condenados
que não merecem ser excluídos somente porque delinquiram, observando-se constituir uma
das finalidades da pena, a sua ressocialização.
O artigo 5º, inciso XLIV da Constituição Federal de 1988 prevê que é
assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, porém o Estado não tem
agido como o garantidor desses direitos, ferindo a dignidade dos que se encontram privados
de sua liberdade, e que, por sinal, derivam do descaso das autoridades competentes assim
como pelo descaso da sociedade que muitas vezes se sente injustiçada ou mesmo pelo
descaso da corrupção que reina dentro dos estabelecimentos prisionais.
O fato real é o descumprimento comumente da legislação em sua totalidade, não
por falta de esforços do judiciário, mas por não ter a estrutura necessária para a sua
realização.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos traz em seu artigo 3º que ‘ todo o
homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal’, enquanto que no seu artigo 5º
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aponta que ‘ ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel,
desumano ou degradante’, e no artigo 9º garante que ‘ ninguém será arbitrariamente preso,
detido ou exilado’, mas infelizmente isso não se vê na prática, pois sendo o Estado
justamente a instituição que mais deveria garantir tais direitos, é sempre o maior e mais
brutal violador dos Direitos Humanos.
Segundo Foley (2013) afirma que nenhuma pessoa pode ser submetida à
tortura, tampouco, ser tratado de uma forma desumana ou degradante, trata-se de um tipo
de crime que fere os direitos e garantias fundamentais, considerado como algo repulsivo.
É fato que toda pessoa deve ter acesso aos direitos fundamentais, porém devido
à ação e à omissão do próprio Estado termina por provocar em não garantir o mínimo
existencial do ser humano e tampouco garantir os instrumentos para sua efetivação.
De acordo com a Teoria do Direito Penal do Inimigo de Gunter Jakobs (2007),
para o Estado, é considerado como inimigo todo o indivíduo que por seu comportamento ser
tão lesivo à sociedade, termina assumindo uma posição diferente daquela que é ocupada
pelo cidadão no ordenamento jurídico na repressão pela transgressão da pena, significando
dizer que o inimigo é aquele que se afasta de modo permanente do Direito e por causa
disso, não oferece garantias cognitivas de que vai continuar fiel à norma, portanto o Estado
não deve tratá-lo como pessoa (cidadão), visto que de forma contrária, deixaria vulnerável o
direito à segurança dos demais.
Para o Estado, os indivíduos que se enquadram com o status de inimigos da
sociedade, principalmente se forem de periferia, pobres e negros, perdem a sua natureza de
pessoa, não sendo, portanto, aplicado a eles as garantias fundamentais que são inerentes a
todos os sujeitos de direito, sem exceção, assim passando a ser vistos como inimigos sem
direitos, e assim, sendo submetidos a um encarceramento, em condições deprimentes,
mesmo tendo uma legislação que garante o tratamento e condições como mínimo
existencial em prol da dignidade da pessoa humana, porém, apesar do indivíduo ter
cometido um crime, jamais deve perder seu caráter de sujeito de direito, devendo ter as
suas garantias respeitadas pela condição de pessoa humana, sob pena de as ações e
omissões do Estado e de seus órgãos e agentes públicos assumirem natureza de atos
criminosos ilegitimados. O Estado é o garantidor do processo civilizatório pela dignidade
humana ou promotor da tese do inimigo?

2.2 AS RECOMENDAÇÕES DO MECANISMO NACIONAL PARA O ESTADO

O Brasil, atualmente, é um dos países que aderiu ao Mecanismo Nacional, um
órgão de proteção de Direitos Humanos, mesmo que de forma tardia, pois somente anos

7

depois da ratificação dos Tratados de Direitos Humanos, após uma mobilização da
sociedade civil, o país adotou o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e
Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, que estabelece a
competência, para fins preventivos, do Subcomitê de Prevenção da Tortura e outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes do Comitê contra a Tortura dos
quais são emitidas deliberações internacionais ou até sentenças internacionais cogentes ao
Estado, que analisam petições de vítimas de Violação de Direitos Humanos, que interpretam
o direito envolvido e que determinam reparações adequadas dos quais devem ser
cumpridas (RAMOS, 2012, p.76).
No momento que internalizou a sua posição junto ao Protocolo Facultativo por
meio do Decreto nº 6.085 / 20074, o Brasil passou a assumir o compromisso de criar um
mecanismo preventivo nacional de combate à violação dos Direitos Humanos, a partir das
visitas de seus peritos especializados dos quais estariam incumbidos de relatar os fatos
identificados dentro das unidades de privação de liberdade, dos quais esse trabalho goza de
autonomia e independência sem precisar de um aviso prévio, uma vez que recebesse a
denúncia de práticas do crime de tortura, maus tratos e situações degradantes e
desumanas.
Consoante a Secretaria Especial de Direitos Humanos (2016) falar sobre o
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura significa dizer que se trata de um
resultado que ao longo de várias conversas trocadas a nível nacional e internacional com
vistas a atuar de forma preventiva na luta contra as violações dos Direitos Humanos já
identificados nas unidades de privação de liberdade, como as prisões e hospitais
psiquiátricos dos quais pessoas são submetidas a situações absurdamente degradantes e
desumanas, só foi possível a partir da criação dessa ferramenta com a finalidade de se fazer
evitar que situações futuras como as que vimos no nosso dia a dia não tornem a acontecer,
mas isso só poderá ser feito a partir de documentos que trazem instruções de como se deve
proceder, solucionando esses problemas.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, esse mecanismo
nacional é de suma importância para a confrontação do crime de tortura que ocorrem no
Brasil, e tendo como uma de suas muitas funções, o de realizar visitas periódicas a essas
unidades de privação de liberdade, particularmente nos hospitais psiquiátricos e nos
estabelecimentos prisionais, tendo em vista prevenir e eliminar as violações que atentam
contra os direitos humanos.
A busca por solucionar os graves problemas identificados nas unidades de
privação de liberdade no Brasil através da monitoração do Mecanismo Nacional como sendo
uma ferramenta fundamentalmente preventiva de combate à violação dos Direitos Humanos
4

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6085.htm
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tem tudo para dar certo, mas é necessário que as autoridades responsáveis colaborem para
que as melhorias sugeridas sejam aplicadas e respeitadas.
Segundo Ramos (2012) os relatores especiais desse órgão fiscalizador têm a
incumbência de investigar situações de violação de Direitos Humanos, quando realizam as
visitas no local, e, posteriormente, elaborando relatórios finais contendo recomendações de
ações aos Estados.
A partir dos dados que foram colhidos nos relatórios do Mecanismo Nacional,
dentre as problemáticas apontadas, temos as seguintes: as unidades de privação de
liberdade têm um perfil violador de Direitos Humanos; a existência da falta de
individualização das penas de acordo com o grau de periculosidade; a falta de comissão
interna de denúncias; não existe uma organização administrativa e tampouco uma estrutura
adequada para atender a demanda como condições mínimas de dignidade para os que se
encontram privados de liberdade e a ausência de assistências como sendo de direitos dos
encarcerados, conforme determinação da Lei de Execução Penal.
Segundo Bezerra (2016) a privação da liberdade do indivíduo como resposta a
um delito cometido tipificado no código penal não autoriza o Estado a impor restrições além
daquelas previamente dispostas na legislação pátria, ou seja, a pessoa humana delituosa da
lei penal não está submetida a violações estatais e sociais na sua esfera particular, portanto
é primordial preservar os demais direitos fundamentais que não foram citados na sentença e
dos quais devem ser respeitados e garantidos por aquele que recebeu a missão de ser o
Tutor nessas circunstâncias, o Poder Público.
Portanto, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é uma
ferramenta essencial na prevenção à violação dos direitos humanos dentro das unidades de
privação de liberdade, visto que, após o levantamento dos problemas que ocorrem
constantemente e que se tornaram muito comuns em todas as demais unidades no Brasil,
as autoridades competentes terão uma bússola para fazer as devidas reparações e, dessa
maneira, poder se organizar e se estruturar adequadamente de acordo com o resultado do
relatório anual, desde que exista a colaboração do Estado Tutor, o que significará que os
sistemas prisionais não mais serão conhecidos como fábricas de torturas e de criminosos,
mas sim que existe o respeito à dignidade da pessoa humana como uma forma de
oportunizar a reintegração das pessoas, que se encontram privadas de sua liberdade, à
sociedade e ao seio da família.

3 ANÁLISE SOBRE OS TRÊS EPISÓDIOS GRAVES OCORRIDOS EM JANEIRO
DE 2017 QUE RESULTARAM NAS MORTES NOS PRESÍDIOS DO BRASIL

9

Atualmente, através dos meios de comunicação, o mundo toma conhecimento
em janeiro de 2017 de um dos mais graves e horrendos fatos de violência e massacre que
ocorreram dentro de três unidades de privação de liberdade no Brasil, especificamente nos
estados do Amazonas, de Roraima e do Rio Grande do Norte, fatos estes que não é a
primeira vez que acontece, na verdade já se tornou rotina para a sociedade, sendo
caracterizado algo do tipo banalizado, porém o mais chocante é saber que não foi por falta
de uma recomendação que propõe melhorias a partir dos problemas que foram apontados
pelos peritos especializados de órgãos internacionais em visitas periódicas e que por anos
vêm lutando contra as violações dos Direitos Humanos.
Salienta apontar que no Brasil um dos pontos que sempre foi destaque está
relacionado à falta de gerenciamento, de infraestrutura, de instalações físicas com qualidade
para garantir o mínimo existencial à condição da pessoa humana para os indivíduos que
receberam a pena de privação de liberdade, o que faz do Estado um violador de Direitos
Humanos por sua displicência.
Prova disso é a realidade de muitos estabelecimentos prisionais no Brasil, que
por se encontrarem em situação de calamidade, terminam gerando o aumento de violação
aos Direitos Humanos, porém com esse Mecanismo Nacional, que age como um órgão
fiscalizador, trazendo orientações de combate e de prevenção à prática de tortura nas
unidades de privação de liberdade a partir dos relatórios gerados por seus peritos, seria uma
solução para que circunstâncias como a que a nação brasileira assistiu horrorizada no início
do ano corrente, no mês de janeiro, poderia ter sido evitada, mas por um descaso e por
omissão por parte do Estado que não seguiu essas recomendações, ocorreram, nessas
unidades prisionais, o estouro de rebeliões, organizadas por facções criminosas, resultando
num massacre de condenados rivais desses grupos, ressaltando que essas unidades já
haviam recebido as visitas dos peritos desse mecanismo, portanto, já existia um relatório
com as soluções para prevenir que massacres como estes poderiam ter sido evitados.
Segundo o Conectas (2017, p.1), “enquanto o Estado não encarar com seriedade
sua política de encarceramento em massa, as prisões continuarão sendo um dos principais
focos de violações do país”.
O sistema de justiça criminal do Brasil, assim como em todo o mundo, apresenta
uma série de distorções, ou seja, não há a ressocialização, não evita novos crimes, e por
outro lado, a funcionalidade real que o sistema adota é a de potencializar a exclusão, é a de
exercer um controle social sobre uma população indesejada e tudo isso tem se
encaminhado para um genocídio dessa população, identificada como: jovem, negra, de sexo
masculino e de periferia, o que significa que mediante essas circunstâncias, o que se
percebe é o quão longe nos encontramos de ter um sistema de justiça que seja parte
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importante do Estado Democrático de Direito.
A sociedade brasileira tem assistido cotidianamente, por parte do Estado,
possíveis alternativas de burlar os problemas identificados há tempo nas unidades de
privação de liberdade, dos quais foram apresentados, à população, modelos paliativos do
tipo: construir mais presídios, contratar mais agentes penitenciários, colocar mais efetivos
nas ruas para combater a criminalidade, enfim, diante do caos que se estourou logo no
início de 2017, o Estado resolve mostrar essas soluções como um Plano Nacional de
Segurança Pública numa forma de combater a criminalidade dentro dessas unidades, sendo
que essa saída por si só não resolve o problema, uma vez que é necessário que o Poder
Público se organize e se estruture primeiro, dentro dessas unidades, e a maneira correta
para isso é seguir as recomendações de um órgão de monitoramento nacional que já
apresentou as propostas de melhorias de combate à violação dos Direitos Humanos, e que
infelizmente, até o momento presente, nada foi cumprido.

3.1 COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANÍSIO JOBIM (COMPAJ/AM)

Em 1º (primeiro) de janeiro de 2017, 56 (cinquenta e seis) detentos morreram
num massacre motivado por guerra entre facções criminosas, ocorridas no Complexo
Penitenciário Anísio Jobim, o COMPAJ, na capital de Manaus (AM), mas, segundo a Gazeta
On Line (2017)5 uma denúncia recebida, dezenove dias antes da rebelião acontecer, dois
dos detentos conseguiram enviar uma carta à Justiça do Amazonas denunciando que
diretores da unidade prisional estavam recebendo dinheiro de organizações criminosas para
que permitissem a entrada de armas, drogas e celulares, mesmo vivendo numa
circunstância, frequentemente, de impedimento de registrar queixas sobre tortura e maustratos nos presídios devido ao medo de represálias que foi comprovada nos relatos dos
especialistas que visitaram essa unidade ao alegarem que “há uma atmosfera geral de
intimidação e repressão nos presídios visitados”.
Essa situação poderia ter sido evitada e chega a não ser uma novidade, pois de
acordo com a ONU (2017), um relatório6 de especialistas dessa instituição havia sido
entregue ao governo federal no ano de 2016, alertando às autoridades brasileiras sobre os
problemas dos presídios que acabaram levando a essa ocorrência em Manaus (AM), dos
quais foram citados a frequência da prática de torturas e maus-tratos, superlotação e
controle das unidades prisionais por facções criminosas com a permissão tácita do Estado.
5

http://novo.gazetaonline.com.br/noticias/brasil/2017/01/dias-antes-de-chacina-detentos-denunciaram-corrupcao-em-presidio-do-amazonas1014012709.html
6
http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/sistema-nacional-de-prevencao-e-combate-a-torturasnpct/mecanismo/Unidades_Prisionais_de_Manaus___AM.pdf
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E também confirma o Conectas (2017)

7

sobre essa tragédia que se concretizou

no COMPAJ/AM, dizendo que já era previsível e que poderia ter sido evitada, visto que
exatamente há um ano foi apresentado o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e
Combate à Tortura8, após visitar a unidade prisional, com as denúncias das condições
precárias e sobre o clima de tensão existente naquele ambiente, o que já prenunciava uma
possível tragédia.
O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas de Direitos Humanos
(2017)

9

declara que com relação às pessoas que se encontram detidas sob a custódia do

Estado Tutor, este tem a responsabilidade sobre tudo o que acontecer com elas, além de ter
o dever de assegurar que as condições de detenção sejam compatíveis com a proibição de
tortura e outros tratamentos e penas cruéis, desumanos e degradantes, uma vez que é
direito de toda pessoa privada de liberdade se tratada com humanidade e com a inerente
dignidade da pessoa humana, como bem é reconhecido pelos instrumentos internacionais
de Direitos Humanos.
Ressalta explanar que não há dúvidas da omissão e do descaso do Estado, uma
vez que já recebeu a visita dos fiscais do Mecanismo Nacional, portanto foi elaborado um
relatório apontado os problemas encontrados dentro dessa unidade prisional, e como
medida para prevenir que futuras situações das quais o país assistiu, podiam ter sido
evitados no momento em que há a participação das autoridades competentes em seguir as
recomendações deste órgão fiscalizador, conforme traz o relatório anual10 divulgado pela
Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça (2017) do qual relata as
condições nessas unidades prisionais e recomenda que o Estado brasileiro se baseie nos
padrões mínimos estabelecidos pelos instrumentos protetivos internacionais, dentro do
prazo estabelecido de seis meses, informando à ONU sobre as ações tomadas para
implementar as recomendações.

3.2 PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DE MONTE CRISTO (PAMC/RR)

Outro fato que comprova a negligência do Estado Tutor, foi o massacre que
resultou na morte de mais de 30 pessoas privadas de liberdade, na Penitenciária Agrícola
de Monte Cristo (PAMC), na zona Rural de Boa Vista (RR).

7

http://www.conectas.org/pt/acoes/justica/noticia/47018-nota-publica-tragedia-anunciada
http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/sistema-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-snpct/mecanismo/mecanismonacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-relatorio-anual-2015-2016
9
https://nacoesunidas.org/brasil-onu-cobra-medidas-contra-violencia-em-presidios-apos-rebeliao-em-manaus/
10
http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/sistema-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-snpct/mecanismo/mecanismonacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-relatorio-anual-2015-2016
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Segundo nota divulgada pelo Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Direitos Humanos (2017)11 que lamenta o assassinato de mais de 30 internos da
Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, em Roraima, na madrugada do dia 06
de janeiro do corrente ano e que mais uma vez reiterou às autoridades brasileiras a
necessidade de uma investigação imediata, imparcial e efetiva dos fatos.
Por este episódio, como sendo outra prova de fogo da omissão do Poder
Público, mais uma vez se percebe que as unidades prisionais no Brasil não tiveram suas
estruturas modificadas, consoante as recomendações do Mecanismo Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura12, deixando claro que não houve o acatamento das
propostas de melhorias desse órgão preventivo por parte das autoridades competentes, e
assim, as pessoas que se encontram privadas de sua liberdade, terminam ficando à própria
sorte da vontade do inimigo soberano. Além disso, segundo um relatório do Mecanismo
Nacional, existem oito presos que ainda não se sabe o paradeiro, se estão mortos ou
foragidos, ou seja, a administração da Penitenciária até o momento não justificou sobre o
desaparecimento dessas pessoas que se encontravam sob custódia do Estado.

3.3 PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE ALCAÇUZ (RN)

A rebelião que ocorreu na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande
do Norte, foi mais um capítulo da crise do setor nessas unidades, que resultou no massacre
de 26 pessoas privadas de sua liberdade, tendo por autoria a guerra entre facções
criminosas, incentivadas pelos massacres ocorridos nas penitenciárias do Amazonas e de
Roraima, porém o que acirrou os ânimos entre os líderes dessas facções foi a retirada de
presos rivais a pedido de um dos líderes da outra facção, com vistas a diminuir a
quantidade, enquanto que o outro lado ficaria mais forte, ou seja, gerou um desequilíbrio de
poder entre essas facções. O que significa dizer que o Estado está sendo dominado, a partir
do momento em que acata essas petições, mas é a sociedade que se torna um reflexo, ao
sofrer a violência das ordens vindas dos líderes, como forma de mostrar que mesmo do lado
de dentro, eles continuam causando pânico e terror fora dessas unidades13.
A solução não é fazer acordos com os chefes de facções criminosas na tentativa
de evitar que possíveis rebeliões se manifestem como bem disse o secretário de Justiça e
Cidadania do Rio Grande do Norte, Wallber Virgolino14 e que também, por sinal, é delegado
de polícia, numa entrevista a uma emissora, após o evidente descontrole e as condições
11

https://nacoesunidas.org/onu-pede-medidas-efetivas-de-prevencao-a-violencia-nos-presidios-brasileiros/
http://www.sdh.gov.br/noticias/pdf/relatorio-roraima-1
13
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/entenda-a-crise-no-presidio-de-alcacuz-no-rio-grande-do-norte
14
https://oglobo.globo.com/brasil/rebeliao-no-rn-acaba-apos-14-horas-deixa-ao-menos-10-mortos-20777153#
12
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degradantes identificadas nessa unidade, sem mencionar a sua opinião com relação a
essas pessoas privadas de liberdade, uma amostra evidente da falta de preocupação por
parte do Estado em reinseri-las no meio coletivo - “o criminoso tem que se sentir criminoso”
com regras rígidas de comportamento e sem benesses como ventilador ou tevê. E defende
que “presídio não é hotel e preso não é hóspede”. Portanto, a solução mais sensata é
oferecer um sistema organizado e estruturado, com a devida aplicação das assistências que
é direito dos privados de liberdade, consoante disposto na Lei de Execução Penal, em seu
artigo 10, caput:
Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado,
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em
sociedade.

A combinação de fatores negativos contribuiu para esse lamentável episódio: o
déficit de efetivo, a estrutura do presídio deteriorada, inclusive as celas não tinham grades,
permitindo a livre circulação dos indivíduos nos pavilhões, e isso sem mencionar o
crescimento das próprias facções.
Como estratégia utilizada para “amenizar” a situação, após esse massacre, o
Estado do RN providenciou, numa forma de segregar as facções, um muro de contêineres,
com vistas a evitar novos confrontos e assim estabelecer a paz no local, não obstante, essa
iniciativa foi substituída por um muro definitivo, uma vez que essa unidade de privação de
liberdade vem passando por reformas, que por sinal ainda não foram finalizadas, inclusive
dos três pavilhões, apenas o de nº 3 está funcionando, enquanto que os de números 1 e 2
aguardam apenas novos efetivos para poder funcionar. Atualmente, a unidade está sob a
supervisão da Força Nacional, desde o fato ocorrido do massacre em janeiro deste ano.
Salienta apontar que no relatório atual do Mecanismo Nacional de Prevenção e
Combate à Tortura15, das 71 pessoas consideradas desaparecidas durante a rebelião em
Alcaçuz, 60 se encontravam em outras unidades de privação de liberdade do Estado do RN,
de acordo com a fonte do SEJUC/RN (Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania), porém
11 presos ainda não foram localizados, permanecendo com seus destinos incertos, tendo
em vista que sequer os seus nomes constem em listas de mortos, fugitivos ou transferidos
para outras unidades, o que significa que o número de mortos pode ter sido bem maior do
que o divulgado pelo Estado do RN.

4 DA RESPOSTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

15

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/07/01/cinco-meses-apos-massacre-em-alcacuz-11-familias-procuram-presosdesaparecidos-em-rebeliao.htm
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A Suprema Corte Federal, diante de um cenário de crise nas unidades prisionais,
como a superlotação e as condições desumanas que as pessoas privadas de liberdade são
submetidas, entendeu, por unanimidade entre os dez ministros presentes em sessão
plenária, que o Estado é responsável pela reparação desses danos causados uma vez que
descumpriu o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana,e, portanto, no dia 16
de fevereiro do ano corrente, em recurso (RE 580252/MS) julgado com a cláusula de
repercussão geral, ou seja, a valer para todas as situações iguais, admitiu que presos em
situações degradantes têm direito a indenização em dinheiro no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) por danos morais:
Ementa
LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. EXCESSIVA POPULAÇÃO CARCERÁRIA. PRESENÇA DA
REPERCUSSÃO GERAL. Possui repercussão geral a questão
constitucional atinente à contraposição entre a chamada cláusula da reserva
financeira do possível e a pretensão de obter indenização por dano moral
decorrente da excessiva população carcerária.

A tese adotada pelo Ministro relator Teori Zavascki, para fins de repercussão geral,
foi a seguinte:
Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo,
manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no
ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37,
parágrafo 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive
morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta
ou insuficiência das condições legais de encarceramento. STF. Plenário. RE
580252/MS, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes,
julgado em 16/2/2017 (BRASIL, 2017, p.7).

Ao longo dos últimos anos, a coletividade nacional tem assistido ao aumento
progressivo da criminalidade diante de um Estado omisso e opressor que é visto mais como
um inimigo do que o garantidor de direitos, além do acréscimo da sensação de impunidade,
uma vez que as condições das unidades prisionais se tornou um dos fatores contributivos
para essa moldura, das quais, explicitamente, pessoas são desrespeitadas em sua
dignidade e têm os seus direitos violados pelo descaso de um sistema desprovido de
estrutura e organização adequada, portanto essa foi a maneira encontrada pelo Poder
Judiciário em fazer valer que as normas pudessem ser respeitadas e aplicadas, conforme
disposto na Constituição Federal.

4.1 DA VOTAÇÃO DOS MINISTROS PELA INDENIZAÇÃO AOS QUE SOFREM
TRATAMENTO DESUMANO
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A premissa para a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à
reparação de danos causados pelo Estado Tutor às pessoas que se encontram em situação
desumana nas unidades prisionais foi a partir de um caso apreciado de um condenado após
passar 20 (vinte) anos em um presídio em Corumbá (MS), atualmente cumprindo liberdade
condicional, que estava sendo submetido a tratamento desumano e degradante, portanto,
por meio da Defensoria Pública, ajuizou ação de indenização por danos morais contra o
Estado do Mato Grosso do Sul sob a alegação:

[...] que o preso teria direito a indenização, por estar submetido a tratamento
degradante, decorrente da excessiva população carcerária e de problemas
estruturais do presídio, como condições precárias de habitabilidade,
insalubridade e ausência de espaço físico mínimo nas celas. A Defensoria
Pública alega violação aos art. 5º, incisos III, X e XLIX, e 37, § 6º, da
Constituição Federal e sustenta que há responsabilidade objetiva do Estado
pela submissão do recorrente a tratamento desumano e degradante, e não
há que se falar na aplicação da cláusula da reserva do possível, por ser
obrigação do Estado a garantia de condições de dignidade aos internos
(BRASIL, 2015, p.1).

As unidades prisionais no Brasil, como são de conhecimento da sociedade, têm
enfrentado uma crise gradativa a cada ano e mediante isso os inúmeros problemas
existentes só aumentam, como a superlotação e a falta de condições mínimas inerentes à
dignidade da pessoa humana prevista na Constituição Federal, nos Direitos Humanos e na
Legislação específica.
Carvalho Filho (2014, p. 571) ressalta que “a sanção aplicável no caso de
responsabilidade civil é a indenização, que se configura como o montante pecuniário que
representa a reparação dos prejuízos causados pelo responsável”.
E nesta mesma linha, Pereira16 (2011, p.286 apud CARVALHO FILHO, 2014,
p.554) explica que “tendo ocorrido o fato ensejador da responsabilidade civil e perpetrado o
dano ao lesado, tem este, contra o responsável, direito à reparação dos prejuízos ou, em
outras palavras, faz jus à devida indenização”.
Urge apontar que a negação pelo direito à indenização pela violação da
integridade física e moral das pessoas que são submetidas às condições degradantes e
desumanas nas unidades prisionais significaria recusar os mecanismos de reparação
judicial pelos danos sofridos, fazendo com que fiquem desamparados de qualquer proteção
estatal e em condição de vulnerabilidade juridicamente desastrosa, ou seja, seria uma dupla
negativa: do direito e da jurisdição.

16

PEREIRA,Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro:Forense,2011.
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4.2 SOBRE A RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR OMISSÃO E A NÃO
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL

A responsabilidade do Estado por omissão pode ser declarada como uma
conduta violadora de Direitos Humanos dentro nas unidades de privação de liberdade no
Brasil, sendo este problema já identificado pelo Mecanismo Nacional, posto que não houve
o acatamento das suas recomendações para melhorar o sistema, em termo de estrutura e
organização.
O Estado está sujeito a uma responsabilidade específica, de caráter
eminentemente objetivo, decorrente da existência de um dever individualizado de velar pela
integridade das pessoas privadas de liberdade nas unidades prisionais, mesmo que o dano
moral causado decorra de uma omissão estatal, sendo configurado pelo descumprimento do
dever constitucional de garantidor, neste caso o poder público é obrigado a repará-lo, ou
seja, comprovado o dano moral e estabelecido o nexo de causalidade entre a insuficiência
das políticas públicas prisionais adotadas e a violação à dignidade do recorrente, surge o
dever de indenizar.
Sérgio Cavalieri Filho (2012, p.266) alega sobre essa responsabilidade que
“[…] a omissão específica pressupõe um dever especial de agir do Estado, que, se assim
não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado”, ou seja,
significa que a conduta omissiva que pode ensejar por parte do Estado responsabilidade
civil de forma objetiva se refere à omissão específica, que reflete a inércia administrativa
como a causadora direta e imediata do dano sofrido.
Aduz alegar que no voto-vista do ministro Luís Roberto Barroso (2015, p.18) no
Recurso Extraordinário nº 580.252/MS, este comparou a responsabilidade do Estado por
sua omissão no Brasil ao da jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos, que em
decorrência de ter recebido milhares de reclamações de condenados de vários países
europeus que também eram submetidos a tratamentos desumanos e degradantes,
pleitearam indenizações por danos morais sofridos, violando o seu dispositivo em teor: “Art.
3º - Ninguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos desumanos ou
degradantes”.
Insta frisar sobre o princípio da Reserva do Possível que para a efetivação dos
direitos fundamentais, especificamente os sociais, fica retido às possibilidades financeiras
dos cofres públicos e por não existir recursos disponíveis para atender a todas as demandas
da sociedade, é primordial nomear políticas públicas para serem alcançadas, da qual esta
função caberá ao poder público na elaboração da lei orçamentária.
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É por essa razão que em casos do pagamento de indenização por danos morais,
que mesmo sendo norma constitucional de aplicabilidade direta e imediata, porém
independe da execução de políticas públicas ou de qualquer outra providência estatal para
sua efetivação, que significa dizer que é indevida a aplicação da cláusula da reserva do
possível para afastar a responsabilidade civil do poder público, visto que o Estado é
responsável por indenizar os danos morais causados às pessoas submetidas a tratamentos
desumanos e degradantes nas unidades prisionais, pois é um caso tratado de forma
apartada, ou seja, que não depende da reserva limitada do poder público para o pagamento
dessa indenização.
A questão da Teoria da Reserva do Possível não aplicada na reparação por
danos morais aos presos, não desobriga o Estado de nenhuma garantia de que os recursos
economizados serão empregados na melhoria das condições carcerárias, ao contrário,
serviria mais como um estímulo para que tudo continue como está, já que as violações aos
direitos dos presos permaneceriam impunes.

5 CONCLUSÃO

(corpo

Com base nesse trabalho apresentado, sabe-se que a prática de tortura viola a
dignidade da pessoa humana, mesmo das pessoas que se encontram privadas de liberdade
em unidades prisionais, pois o fato de que estejam cumprindo pena sob a condição de ter
cometido um delito não se justifica que deve ser privada dos seus demais Direitos
Fundamentais, constituindo-se, portanto, um gesto criminoso ao negar de forma arbitrária
aos Direitos da pessoa humana.
É importante frisar que os movimentos e organizações de Direitos Humanos que
lutam pela erradicação dessas violações jamais serão alcançados se não houver o
acatamento das melhorias propostas e postas à disposição do Estado para que busque
elaborar um sistema de maneira organizada e estruturada, uma vez que é preciso continuar
a lutar pelo desencarceramento, contra a tortura e maus tratos que ainda são encontrados
nas unidades de privação de liberdade no Brasil.
Percebe-se que o Estado não tem se comprometido com os Direitos Humanos,
ainda mais como sendo um país signatário de acordos e tratados internacionais, e se
continuar sendo omisso diante de circunstâncias criminosas como as ocorridas no início do
ano corrente, só vai provar o quanto não está sendo melhor ou pior do que essas pessoas
que cometeram os seus delitos, mas que não perderam os demais direitos, pois não existe
maior crime do que o de violar os Direitos Humanos, ainda mais quando praticados pelas
autoridades competentes que deveriam salvaguardar esses direitos.
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Conclui-se que ainda é preciso percorrer um longo caminho para que um dia a
nação brasileira seja beneficiada com uma sociedade mais justa, em que o direito de todos,
ricos e pobres, pretos e brancos, livres e privados, sejam devidamente cumpridos de forma
igual, mas para isso acontecer, é preciso divulgar a importância de um órgão fiscalizador
como o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura para que todos se
mantenham informados sobre a importância de sua função, que é o de prevenir e erradicar
violações que atentam contra a dignidade da pessoa humana.
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