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1. INTRODUÇÃO

É de conhecimento geral a situação precária do sistema carcerário brasileiro, tanto em
relação ao déficit de infraestrutura dos estabelecimentos, quanto à gestão do pessoal de forma
incompatível com o necessário respeito aos direitos humanos fundamentais6. Na tentativa de
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oferecer uma resposta a tais dilemas e minorar a omissão dos demais poderes institucionais, o
STF vem decidindo uma série de casos em matéria penitenciária a ADPF 3477 (declaração do
estado de coisas inconstitucional), RE 592.5818(possibilidade de o judiciário determinar reforma
prisional em casos emergenciais)9, o RE 641.32010 (impossibilidade de cumprimento de pena em
regime menos gravoso em caso de inexistência do regime semiaberto) e a correlata Súmula
Vinculante 5611.
O trabalho contextualiza, em um primeiro momento, essa judicialização das questões
penitenciárias que vêm ocorrendo em 2016, dedicando-se especialmente ao RE 641.320, a partir
da teoria do Estado de coisas Inconstitucional, propondo-se a analisar criticamente tais soluções
encontradas. Vale destacar o trecho pertinente da decisão no qual o STF traça os parâmetros
para as demais instâncias judiciais:
Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados
aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais
regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como 'colônia
agrícola, industrial' (regime semiaberto) ou 'casa de albergado ou
estabelecimento adequado' (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas "b" e "c"). No
entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes
semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas,
deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com
falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que
sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o
cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que
progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas
propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (grifos nossos)

Perceba-se no trecho, de um lado, o reconhecimento da inexistência ou carência de
estabelecimentos destinados ao regime semiaberto e aberto e, de outro, permite a utilização de
outros estabelecimentos, desde que não dedicados a presos do regime fechado. Por si só, o caso
é sintomático das dificuldades em garantir a individualização do cumprimento da pena, deixando
entrever as possíveis violações graves e sistemáticas a direitos dos encarcerados. É sintomático
também do comportamento do STF na Presidência do Min. Ricardo Lewandowski: traçar
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parâmetros para atuação das demais instâncias, tornando o Recurso extraordinário com
repercussão geral uma verdadeira metadecisão, uma decisão que decide outras12.
O pano de fundo teórico para analisar essa decisão especificamente, bem como para
relacionar os casos relativos à judicialização das questões penitenciárias, típicas também desse
período de 2015 e 2016, será a tese do “estado de coisas inconstitucional” em seus três pilares:
a grave violação aos direitos humanos, a omissão persistente do poder público e o litígio
estrutural. Essa teoria foi desenvolvida pela Corte Constitucional da Colômbia, nas T-2513 e da T15314 e importada pelo STF na ADPF 347.
Para tanto, serão exploradas também as falas dos especialistas na audiência pública
convocada pelo Min. Gilmar Mendes para esclarecer questões de fato relacionadas ao já
mencionado RE 641.320. Nesse momento, serão apresentados alguns dados empíricos, que
sirvam de ponto de apoio para uma análise crítica da própria situação carcerária como um todo
no que diz respeito ao regime semiaberto. Observa-se como tais dados foram mobilizados pelo
citado recurso extraordinário. Verifica-se um padrão decisório que adota medidas paliativas, que
não atacam o cerne do problema, nem realizam um diálogo interinstitucional no sentido forte do
termo, ainda que tal decisão tenha sido relevante para se garantir os direitos fundamentais dos
apenados.

2. O

ESTADO

DE COISAS INCONSTITUCIONAL COMO PARADIGMA PARA A

INTERPRETAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO

A teoria tradicional das omissões inconstitucionais revela-se insuficiente para lidar com
as violações por ações e omissões do Estado nos casos envolvendo os presídios em geral e o
dilema envolvendo o regime aberto e semiaberto em particular. Não basta sanar as omissões
legislativas totais ou parciais para concretizar direitos fundamentais nesse caso15. O fato de a
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omissão ser massiva, grave, multidimensional e sistemática16 demanda uma ação conjunta e
coordenada dos diversos poderes e instituições para que seja possível superar uma tutela
deficiente ou uma omissão na concretização dos direitos fundamentais em si dos que, de alguma
forma, estão relacionados com o sistema prisional mais de perto.17
Portanto, é preciso pensar não apenas na eficácia jurídica das normas como a LEP, mas
também na efetividade dos direitos previstos em sede da legislação, da Constituição de 1988 e
dos tratados de direitos humanos, como a Convenção Americana de Direitos Humanos. A teoria
do “Estado de Coisas Inconstitucional” representa justamente uma mudança de um paradigma
que pensa o controle das omissões inconstitucionais em sede legislativa para um controle das
omissões inconstitucionais que leva em consideração o respeito efetivo aos direitos fundamentais
não apenas em sede normativa, mas no seu cumprimento no mundo da vida.
A ADPF 347, proposta pelo PSOL, assinada pelo prof. Daniel Sarmento, requereu, com
pedido de medida liminar, que fosse reconhecida a figura do “Estado de coisas inconstitucional”,
importada da Corte Constitucional da Colômbia, no que se refere ao sistema penitenciário
brasileiro, pelo degradante quadro de desrespeito aos direitos fundamentais dos presos. Na
liminar da ADPF 347 do STF18, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, o STF importou a teoria
declarou a existência de um Estado de Coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro.
Do ponto de vista prático, apenas dois pedidos da petição foram deferidos pela Corte: a
impossibilidade de contingenciamento das verbas do Fundo Penitenciário Nacional pelo
Executivo e a obrigatoriedade da apresentação imediata do preso ao juiz, relacionada às
audiências de custódia.
A Corte Constitucional da Colômbia adotou expressamente a teoria em duas tutelas são
a T-153/ 199819 e T-25/200420 e a, que são tidas como principais por definirem os parâmetros
para o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional: grave e massiva violação dos
direitos fundamentais, omissão persistente do Estado em resolvê-la e, ainda, um litígio estrutural
a demandar soluções interinstitucionais para os problemas. Uma instituição sozinha seria incapaz
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Para uma abordagem mais ampla do tema, percorrendo inclusive à jurisprudência do STF, cf.
PEREIRA, Jane Reis Gonçalves; GONÇALVES, Gabriel Accioly. Inconstitucionalidade sistêmica e
multidimensional: transformações no diagnóstico das violações à Constituição. Jurispoiesis (Rio de
Janeiro), v. 18, p. 130-159, 2015
17 Veja-se a criativa critica à classificação tradicional das normas quanto à eficácia do Professor José
Afonso da Silva, no capítulo 1 e 2 cf. CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Da Inconstitucionalidade
por omissão ao “Estado de Coisas Inconstitucional. Rio de Janeiro. Tese de Doutorado. Universidade do
Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2015.
18 STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, J. 09.09.2015
19 CCC, Sentencia T-153/1998, Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, J. 28.04.1998.
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de resolver os dilemas vivenciados, dado o volume de casos envolvendo questões, como, por
exemplo, prisionais e de deslocamento forçado de pessoas.
Na T-153/98, discutiu-se a situação das condições dos estabelecimentos carcerários,
quanto aos recursos destinados à manutenção e construção desses estabelecimentos, bem
como as políticas públicas e projetos voltados à ressocialização dos já condenados, como o
estudo, trabalho e outros. Constatou-se a gravíssima situação carcerária, generalizada em todo
o país, que fazia com que o cumprimento a pena ocorresse em extrema violação aos direitos
fundamentais dos reclusos. A violação massiva ocorreu a diversos direitos fundamentais, como
direito de integridade física e mental do preso, bem como a saúde básica e a vida nos casos mais
extremos. A Corte destacou o único direito cerceado temporariamente do preso é a liberdade,
não cabendo restrições indevidas aos demais pela administração pública. Havia uma omissão
por parte dos poderes inicialmente investidos com a responsabilidade de repassar os valores
necessários para tal manutenção. O Judiciário, então, reconheceu o “Estado de coisas
inconstitucionais” e passou a acompanhar tal processo de execução na tentativa de reverter o
quadro. Nesse ponto, observa-se o desenrolar de um ativismo judicial dialógico.
Essa sentença registrou quadro de violação massiva aos direitos humanos dos detentos
das Penitenciárias Nacionais de Bogotá e de Bellavista em Medellín. A Corte Constitucional da
Colômbia a partir de análises e estudos empíricos constatou que as violações massivas a direitos
fundamentais. Na penitenciária de Bogotá, em ações posteriores, apontou-se, por exemplo, as
péssimas condições de higiene que atentavam contra à dignidade da pessoa humana (T815/13)21. Na Penitenciária de Bellavista, o quadro dramático de superlotação chegou a obrigar
um preso a dormir no banheiro, o que o fez ter doenças dermatológicas (T-256/00) 22
O mesmo quadro de um estado de coisas inconstitucional, à semelhança do que ocorre
no Brasil, se repetia em grande parte das penitenciárias do país. Na Penitenciária de Villa
Hermosa em Cali, por exemplo, vivenciava-se revistas íntimas atentatórias à privacidade e a
dignidade humana por agentes não identificados por crachás (T-1139677)23. Ainda na
Penitenciária de Villa Hermosa em Cali apontava-se a violação aos direitos humanos das
mulheres, decorrentes das omissões em relação, por exemplo, ao remanejamento do direito de
visitas íntimas, quando essas coincidissem com seus ciclos menstruais mensais (T-848/05)24. Na
Penitenciária de Jericó, em Antioquia, a superlotação também corroía variados direitos
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23 CCC, Sentencia T-1069/05, Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil, J. 20.10.2005
24 CCC, Sentencia T-848/05, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinoza, J. 16.08.2005
22Bogotá.
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fundamentais (T-861/2013)

. Em casos do Presídio de Cartagena, São Sebastião Ternera,

25

chegou a conter relatos de torturas e abusos pelas autoridades, bem como inspeções vaginais
para que a visita ao detento fosse autorizada (T-690/0426).
O problema penitenciário é volumoso em número de demandas e envolve questões
complexas. A busca de soluções na Colômbia envolveu o engajamento de diferentes instituições,
como o Ministério da Justiça, do Poder Judiciário, do Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário
(INPEC) e de diversos órgãos. Embora se deva reconhecer os limites e possibilidades do ECI no
caso dos presídios em razão do monitoramento insuficiente pela CCC27, esse ativismo tornou
público o tema e abriu espaço para um diálogo interinstitucional permitindo a busca por soluções.
O Estado de Coisas Inconstitucional, como se pode observar, envolve violações massivas,
omissões persistentes e o litígio estrutural. A violação aos direitos fundamentais pode afetar o
direito à vida, integridade física, saúde, privacidade. A omissão do Poder Executivo ocorre, por
exemplo, quando não realiza as reformas necessárias, ou quando a do Poder Judiciário, quanto
fiscalização de forma deficiente. A multiplicação de demandas e a necessidade de diálogo entre
os órgãos e entidades que conduza à atuação conjunta e coordenada para minorar ou reverter o
quadro dramático são componentes centrais desse litígio estrutural.
3. O CONTEXTO PRISIONAL BRASILEIRO E O REGIME SEMIABERTO: RELATOS DA
AUDIÊNCIA PÚBLICA DO STF SOBRE O RE 641.320

O julgamento do RE 641.320 sobre a ausência de vaga em regime semiaberto ocorreu
após o julgamento da liminar da ADPF 347, quando o STF reconheceu pela primeira vez o Estado
de Coisa Inconstitucional do sistema prisional brasileiro. O Min. Gilmar Mendes convocou uma
Audiência Pública na qual reuniu a sociedade e uma gama de especialistas para esclarecer
questões de fato envolvendo o tema, bem como para refletir sobre possíveis soluções. O ministro
Gilmar Mendes, que convocou a Audiência Pública, ressaltou que dois temas seriam cruciais para
haver um julgamento coeso, de um lado o dever estatal em prover estabelecimentos adequados
para que os apenados cumpram suas penas, como dispõem o Código Penal e a Lei de Execução
Penal, e de outro lado a questão da individualização da pena.

25Bogotá.
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de
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Disponível
em:<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-861-13.htm >. Acesso em: 26 mai. 16
26CCC, T-, j. 22 de julho de 2004.
27 VIEIRA, José Ribas; BEZERRA, Rafael. O Estado de Coisas fora do lugar? Disponível em: <
http://jota.uol.com.br/estado-de-coisas-fora-lugar>.
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Na cerimônia de abertura da referida Audiência Pública, realizada no dia 27/05/2013 o
Ministro Gilmar Mendes teceu algumas palavras sobre o sistema carcerário, e buscou
contextualizar a temática, de modo a potencializar os frutos a serem obtidos por meio dele.
Ressaltou, por exemplo, a inexistência de vagas para o cumprimento da pena no regime que lhe
foi estabelecido é tão somente “a ponta do iceberg” dentro das falhas presentes no sistema
carcerário, tais como, a falácia que gira em torno do sistema de progressão de regime em prol da
ressocialização do apenado, uma vez que tal progressão se perfaz apenas no plano normativo,
e sendo assim não se consubstancia no mundo fático, o problema decorrente do déficit de vagas
nos estabelecimentos de regime semiaberto e aberto em nosso país, encontram-se
umbilicalmente relacionados com a supracitada falha no sistema progressivo.
Em seguida, chamou atenção para a forma como isso obsta uma progressão real pelo
apenado, uma vez que, diante de tal falta, abre-se margem para duas atuações dos magistrados
– ambas passíveis de questionamentos – de um lado a concessão do regime de prisão domiciliar
– tal como ocorreu no RS, e deu origem ao questionamento do MP do referido Estado, no RE
641.320 – sem que haja nenhuma fiscalização efetiva sobre o seu real cumprimento, e do outro
lado a permanência do indivíduo no regime fechado.
O Min. Gilmar Mendes relatou ainda, que a gama de mazelas supracitadas deu azo a
um “boom” de HCs seja no âmbito do STJ ou do STF, na concepção do Ministro tal situação
demonstra o quão latente se mostra a necessidade de maiores investimentos estatais no sistema
prisional. Porém, ao contrário do que foi propugnado pelo Ministro, o Estado não vem se
mostrando propício a investimentos relacionados a reversão de tal conjuntura, seja com a
ampliação de vagas nos regimes deficitários – incluí todos os regimes, entretanto os regimes
aberto e semiaberto vêm demonstrando maiores ausências de vaga – seja por meio de
investimentos em prol da ressocialização do apenado.
Nas falas da audiência pública, abriram-se duas falas por parte dos especialistas. De um
lado, profissionais geralmente oriundos do Ministério Público alegavam a ilegalidade da
possibilidade de cumprimento da pena pelo apenado em regime menos gravoso do que lhe foi
imposto, uma vez que tal situação feriria o princípio da individualização da pena. De outro,
profissionais oriundos da defensoria pública ou de entidades dedicadas à proteção dos direitos
humanos pugnavam pelo cumprimento do restante da pena em regimes menos gravosos, uma
vez que os apenados não deveriam suportar o ônus da incapacidade ou omissão estatal em
prover as vagas.
O Defensor Público do Rio Grande do Sul, Nilton Leonel Arnecke, por exemplo, afirmou
que o Sistema prisional brasileiro não vem cumprindo seu papel ressocializador, conforme
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predisposto na LEP, mas tão somente vem efetivando seu viés retributivo. Arnecke salientou que
somente no Estado onde atua profissionalmente há um déficit de 8 mil vagas para o regime
semiaberto – dados mensurados pelo defensor, tendo como ano base 2013. Tendo em mente o
extensivo rol de problemas enfrentados pelo Sistema Prisional, bem como os dados alarmantes
que circundam o sistema, defendeu a possibilidade de cumprimento em regime mais brando pelo
apenado. O cumprimento da pena em regime menos gravoso não estaria ferindo a legalidade,
enquanto o contrário sim. A medida seria uma forma de provocar o Estado a cumprir o seu papel
e não uma tolerância à impunidade
A Defensora Pública do Ceará, Aline Lima, criticou a manobra estatal para burlar o
disposto no art. 82, §2º da LEP, que prevê que em um mesmo estabelecimento prisional pode
haver destinação para regimes distintos de cumprimento de pena. Mais precisamente, criticou a
construção de complexos distintos dentro do mesmo conjunto arquitetônico, e não de alas
separadas. Essa medida que vem ocorrendo nos estabelecimentos prisionais procura burlar o
déficit de vagas do aberto e semiaberto, mas além de ilegal, violaria o princípio da individualização
da pena, bem como seria incompatível com a proposta da Lei de Execução Penal. Além disso,
representaria um retrocesso da finalidade de ressocializar os apenas ao reunir indevidamente no
mesmo local, presos em situações diversas, criando uma verdadeira “escola do crime”.
Por outro lado, os profissionais geralmente oriundos do Ministério Público se
posicionaram contrários a concessão de regime mais brandos aos apenados. O promotor
paulista, Miguel Tassinari, salientou que a manutenção dos presos nos regimes mais gravosos
não é a atuação mais adequada, com base em um juízo de proporcionalidade. Afirmou que a
garantia de uma segurança da sociedade deve preponderar frente ao direito subjetivo do apendo
de cumprir a pena no exato regime que lhe foi imposto.
É verdade que mesmo dentre os oriundos do MP, houve quem fosse contrária a essa
posição. A Procuradora do Conselho Nacional do MP, Andrezza Duarte, mostrou-se receosa com
tal prática em nossos tribunais, ressaltando que diante das atuais conjunturas do sistema prisional
brasileiro deve-se observar com mais atenção a situação dos presos provisórios, que acabam por
superlotar o sistema. Muitas vezes esses são réus primários e praticantes de crimes de pequeno
potencial ofensivo.
A controvérsia entre defensoria e Ministério público nesse caso evidencia como as três
variáveis do Estado de Coisas Inconstitucional estão presentes. A existência do primeiro
elemento – violação grave e massiva de direitos fundamentais – se mostrou pacífica na fala de
praticamente todos os participantes da audiência pública, tendo em vista que as críticas à
situação precária em que se encontram a grande totalidade dos presídios brasileiros.
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O segundo elemento – omissão persistente do Estado frente violação de direitos
fundamentais – também se fez presente inúmeras vezes ao longo das falas dos especialistas,
uma vez que tanto aqueles que se posicionaram a favor da possibilidade de cumprimento em
regime menos gravoso do que lhe foi imposto, quanto contrário, pugnaram pela implementação
estatal das vagas deficitárias, visto que tal implementação seria a melhor solução para a
controversa, e não somente medidas paliativas tal qual vinha ocorrendo.
O terceiro e último elemento trata-se do litígio estrutural, o qual se perfaz quando o
Estado de coisas dito inconstitucional, não é passível de solução por uma atuação isolada, seja
de algum dos poderes, seja da entidade diretamente relacionada a coisa – no caso em análise
os presídios. É preciso pensar em ações conjuntas e coordenadas entre os três poderes para
que sejam superadas as falhas e omissões recíprocas.
4. EXPOSIÇÃO E ANÁLISE DO RE 641.320

O RE 641.320, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, foi interposto pelo Ministério Público
do Rio Grande do Sul em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele estado, que concedera
progressão diretamente ao regime aberto devido à ausência de vagas em regime adequado. Em
2011 o Plenário do STF reconheceu a Repercussão Geral do mencionado RE, e em 2013 foi
realizada uma audiência pública sobre o tema, a qual foi analisada em tópico específico.
Posteriormente, na Sessão Plenária do dia 02 de dezembro de 2015, o julgamento do Recurso
Extraordinário ora em análise teve início, com o voto do Min. Relator Gilmar Mendes, como é de
praxe, o qual foi integralmente acompanhado pelo Min. Edson Fachin, sendo o julgamento
suspenso.
No tocante ao voto do Relator, é possível dividi-lo em cinco partes, da mesma forma que
fez o Min., para sua melhor compreensão. Na primeira delas, o Min. Gilmar Mendes ressalta o
problema geral do sistema penitenciário no que tange à progressão de regime e na defasagem
do número de vagas dos regimes aberto e semiaberto em relação ao número de apenados em
tais regimes. Ademais, há um grande número de pessoas cumprindo prisão domiciliar para além
das hipóteses do art. 117, LEP. Existem, ainda, cerca de trinta e dois mil presos em regime
fechado, com a progressão determinada, aguardando a abertura de vagas para progredirem
efetivamente.
Outro ponto de suma relevância é a quase inutilização do regime aberto em 17 unidades
da federação. Entre eles, o Estado de São Paulo, é aquele com a maior população carcerária do
Brasil e não adota tal regime, de forma que os condenados em tal regime ou estão em prisão
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domiciliar ou estão n’outro regime mais gravoso. Note-se que mais de dois terços dos Estados
da federação não possuem estabelecimentos adequados para o cumprimento da pena do regime
aberto e semiaberto, o que representa uma violação massiva ao direito à individualização da
pena.
No que concerne à implementação dos estabelecimentos relativos aos regimes
semiaberto e aberto, nota-se um quase total abandono, tendo em vista essa inexpressiva
presença desses estabelecimentos no país. Segundo dados do Departamento Penitenciário
Nacional, datados de dezembro de 2013, existem apenas 73 colônias agrícolas e 65 casas de
albergado em todo o território nacional. Não raro, os Estados que não os implantaram acabam,
na prática, por impor o cumprimento da pena em outro regime mais gravoso.
A segunda parte do voto direciona-se justamente a analisar a possibilidade de
cumprimento de pena em regime menos gravoso. Aprecia duas garantias constitucionais penais:
a individualização da pena e a legalidade. Nessa perspectiva, o sistema progressivo, adotado
pelo direito brasileiro, propicia a individualização da pena, sendo garantido ao condenado a
progressão de regime presentes os requisitos objetivo e subjetivo.
Ademais, há que se destacar a violação ao princípio da legalidade com a manutenção
do preso em regime mais gravoso. A Constituição Federal determina que a pena deve ser
anteriormente prevista em relação ao crime (art. 5º, XXXIX), o que é feito pela legislação
infraconstitucional ao determinar o sistema progressivo, bem como o direito subjetivo à
progressão. A CR/88 chega a ser prolixa ao garantir, ainda, a inviolabilidade da integridade física
e moral dos presos. De tal modo, não é de se permitir a manutenção em regime mais gravoso, o
que atentaria também contra a dignidade humana dos presos (art. 1º, III, CR/88). Afasta-se o
argumento da preservação da segurança pública, pois que não se pode, mediante a ponderação
de princípios, determinar algo contrário ao que determina a legislação de execução penal, bem
como as garantias constitucionais dos presos.
A conservação do preso em regime mais gravoso ante a ausência de vagas em regime
adequado é algo refratário à própria noção de ressocialização, colocada como o principal objetivo
da sanção penal nos dias atuais. Isso ocasionaria um forte prejuízo ao sistema penal, que deixaria
de conceber o preso como um sujeito de direitos. Não é permitido que o apenado sofra as
consequências pela inércia do Estado na implantação de vagas.
Por fim, destaque-se que não é indispensável que haja vaga em colônias agrícolas ou
industriais, uma vez que o próprio CP determina que poderá ser usado “estabelecimento similar”.
É obrigação do Estado oferecer trabalho aos presos também, que são um direito e um dever,
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simultaneamente, do preso. Dessa forma, incumbe ao Poder Público firmar convênios com
entidades para que os presos cumpram seu trabalho também.
Na terceira parte do voto, o Min. Relator passa a analisar as consequências da opção
por não se manter o condenado em regime mais gravoso. Salienta que existia uma PSV nesse
sentido, a PSV 57 (após o julgamento do pleito, tal PSV teve seu teor modificado e aprovado na
SV 56)28. A solução mais adequada é a alocação de verbas para implementação das vagas em
regime pertinente, contudo, isso é algo que demanda mais tempo. Dessa forma, ab initio, o
Ministro propõe sejam tomadas três medidas básicas, analisadas a seguir.
Com relação à saída antecipada, destaca-se que o condenado em regime semiaberto
deverá, na ausência de vagas, obter prisão domiciliar, ao passo que o condenado em regime
aberto deverá ter sua pena substituída por uma pena alternativa e/ou estudo. Para propiciar maior
celeridade e segurança nesse processo, é necessário que o Juízo da Execução observe se os
apenados cumpriram o requisito subjetivo e estão na iminência de cumprir o requisito objetivo.
Isso será facilitado com a criação do Cadastro Nacional de Presos, que conterá diversas
informações sobre a situação do encarcerado, sendo indispensável a ostentação de bom
comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento (art. 112, LEP),
podendo-se para tanto realizar exame criminológico, desde que em decisão fundamentada,
conforme a Súmula 439/STJ.
Outra medida proposta pelo Min. Gilmar Mendes é a liberdade monitorada. A prisão
domiciliar encontra um rol pouco extenso no art. 117, LEP, possuindo hipóteses em sua maioria
de caráter humanitário. Contudo, cuida-se, no presente RE, de uma hipótese supralegal. A prisão
domiciliar possui grandes benefícios e malefícios, sendo sua aplicação também repleta de
entraves. Deve-se ter cuidado para não limitar exacerbadamente a liberdade do indivíduo na
prisão domiciliar, para que o mesmo obtenha condições de subsistência. Indo além, não se sabe
até que ponto o indivíduo possui um lugar para morar, o que também é um óbice à implementação
da prisão domiciliar. Entretanto, se bem aplicada, essa medida pode obter avançado caráter
ressocializador, especialmente por conferir ao indivíduo menor cerceamento de sua liberdade.
Nessa perspectiva, será concedida a prisão domiciliar, que deverá ser monitorada. Não
se ignora o caráter estigmatizante das tornozeleiras eletrônicas, mas é necessário que haja uma
vigilância sobre o apenado, o que ainda é melhor do que a permanência no encarceramento.

Súmula Vinculante 56 do STF: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção
do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros
fixados no RE 641.320/RS.”
28
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Dessa forma, propõe-se não apenas a prisão domiciliar, mas sim a liberdade monitorada, para
se propiciar ao indivíduo a saída para o trabalho, p. ex.
Por fim, sugere que ao sentenciado em regime aberto seja aplicada penas restritivas de
direitos, e não a prisão domiciliar. O Min. Relator entende que o indivíduo que já cumpriu os
requisitos para cumprir pena em regime aberto, está apto também a prestar serviços à
comunidade, se assim o quiser, caso inexista vaga no regime aberto, por exemplo. Outra
alternativa é a obrigação de estudar, caso o sentenciado aceite essa injunção. Com isso, procurase a privilegiar a aplicação de medidas alternativas e despenalizantes, assim como evitar o
“excesso de pena”, configurado, no caso, pela manutenção do apenado em regime mais gravoso.
Na concessão das penas alternativas ao condenado em regime aberto, deverão ser cumpridos
os requisitos do art. 44, CP, bem como os limites do §2º do referido dispositivo legal.
Na quarta parte do voto, o Min. Gilmar Mendes analisa a decisão a ser proferida pelo
STF, salientando que, tendo em vista que o problema da escassez de vagas é nacional, incumbe
ao STF, examinar a matéria para torna-la pacífica, eximindo o Juízo da Execução de mais essa
tarefa. O Min. Relator sugere, nesse sentido, seja criado o Cadastro Nacional de Presos, um
mecanismo que manteria as informações relativas aos presos atualizadas, facilitando o trabalho
das execuções, o que seria gerido por órgãos do Poder Executivo. Tal proposta encontra respaldo
legal na Lei n. 12.714/2012, que prevê a informatização dos sistemas de cadastro de presos.
Diversos benefícios podem advir dessa informatização. Nesse ponto, o Min. Relator cita
a defasagem dos relatórios demonstrados pelo Ministério da Justiça, ainda feito por questionários,
algo que poderia ser revertido e automatizado de modo a tornar o processo mais célere, mais
confiável e menos defasado. Seria possível manter um banco de dados online e em tempo real,
facilitando a administração penitenciária. É uma medida necessária e importante para a solução
apresentada neste voto, pois estar-se-á concedendo a liberdade antecipada daqueles presos que
cumpriram maior parte do tempo de pena e estão mais próximos de deixar o encarceramento,
que são os que, presumivelmente, terão menos chances de reincidir.
É necessário que se criem centrais de monitoramento eletrônico, para a implementação
dessas medidas. Nota-se que a fiscalização é bastante falha, de forma que a criação dessas
centrais de fiscalização viabilizaria e facilitaria a implantação dessas medidas alternativas.
Propiciaria, ainda, que outros Estados aderissem ao modelo, espalhando a medida.
Tudo isso viabilizaria, inclusive, a própria saída para o trabalho e para o estudo, o que
bastante desejável e louvável do ponto de vista da ressocialização. Evitar o encarceramento é
algo potencializador da ressocialização. Nesse sentido, o trabalho deve ser facilitado e até
fomentado pelo Poder Público, em que se destaca a iniciativa do CNJ com o Programa Começar
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de Novo, que propicia o trabalho dos presos. O referido projeto foi criado com a Resolução
96/2009, e é um sistema com vistas a facilitar o acesso ao trabalho dos sentenciados, ao estudo.
O Min. Gilmar Mendes propõe, nesse sentido, que esse projeto seja expandido, para constituir
uma alternativa ao problema da ausência de vagas em regime semiaberto e aberto.
Para além desse mecanismo, é mister que se aumente o número de vagas em tais
regimes de cumprimento de pena, pois esse é o cerne do problema. Dessa feita, diversas
soluções se mostram factíveis. Na ADPF 347, muito se falou sobre o contingenciamento de
verbas no FUNPEN. Nesse sentido, a liberação desses recursos poderia ser, também, investida
na criação de vagas nos regimes semiaberto e aberto, podendo, para tanto, valer-se da mão-deobra dos sentenciados, o que reduziria os custos das obras.
Outra alternativa citada pelo Min. Relator é a firmação de PPPs, como no caso do
Complexo Penal de Ribeirão das Neves (MG), em que o Poder Público conferiu a construção e a
administração ao ente privado. Outra alternativa a ser destacada é o método da APAC, baseado
na autodisciplina dos sentenciados, e aqueles que têm menor “periculosidade”. Seu potencial
ressocializador é maior do que o encarceramento, pois que os condenados ficam em
estabelecimentos sem grades, geridos por eles mesmos.
Na quinta parte do voto, o Min. Gilmar Mendes atesta que a controvérsia posta em
julgamento terá pouca eficácia em relação ao condenado em jogo, o que não implica em perda
do objeto, porquanto trata-se de problema geral no país. Reitera-se, nesse sentido, que a
pretensão do voto é afirmar que não é lícito ao juízo das execuções manter o condenado em
regime mais gravoso ante a ausência de vagas em regime adequado, devendo-se observar
alguns parâmetros, que serão analisados mais à frente na tese para Repercussão Geral.
O Min. Relator foi acompanhado integralmente pelos Min. Edson Fachin, Teori Zawascki
em voto vista, Ricardo Lewandowski, e Celso de Mello, ficando vencido o Min. Marco Aurélio, que
se limitou a desprover o Recurso.
Dentre os mencionados votos, faz-se necessário enfatizar o que proferido pelo Min.
Celso de Mello. Consoante o decano do STF, há um quase total descaso do Poder Executivo
com relação ao cumprimento de suas obrigações concernentes ao sistema penitenciário, que é
algo reafirmado por diversos diplomas normativos, como a própria Constituição Federal de 1988,
a Lei de Execuções Penais, e instrumentos internacionais, como as Regras de Mandela (Regras
Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos). Dessa forma, o Executivo incorre em
persistente omissão de seus deveres legais e constitucionais, o que atenta, p. ex., contra a
dignidade humana dos presos (art. 1º, III, CR/88).
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Um dos pontos mais relevantes a se destacar é a expressa afirmação do Min. Celso de
Mello de que a ausência de vagas em regime adequado, tema do RE 641.320, constitui uma das
facetas do “estado de coisas inconstitucional”, afirmado pelo STF na ADPF 347, de Rel. do Min.
Marco Aurélio de Mello, de forma que ambas as decisões se fundam em problemas semelhantes,
devendo, pois, terem efeitos mútuos.
Nessa perspectiva, finaliza o Min. Celso de Mello que a manutenção do condenado em
regime mais gravoso do que o determinado na decisão judicial se mostra refratário e atentatório
a garantias constantes da Constituição da República e da Lei de Execução Penal, notadamente
a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CR/88), a legalidade (art. 5º, XXXIX, CR/88) e a
individualização da pena (art. 5º, XLVI, CR/88). Mostra-se, por fim, inadmissível que o apenado
tenha seu status libertatis agravado por inércia do Poder Público, vulnerando, assim, seus direitos
fundamentais.
Na conclusão do julgamento, foram fixados os parâmetros para orientar os tribunais de
origem na tese para Repercussão Geral, como, por exemplo, a impossibilidade de manutenção
do condenado em regime mais gravoso, adotando-se a tese defendida pela Defensoria na
audiência Pública. Determinou-se, ainda, a necessidade de os juízes de execução penal avaliar
os estabelecimentos destinados ao regime aberto e semiaberto. Por fim, os regimes são bem
claros em caso de déficit ou falta de vagas: a saída antecipada; a liberdade eletronicamente
monitorada; e o cumprimento de penas restritivas. O STF admitiu a progressão para o regime
aberto até que fossem estruturadas as medidas alternativas propostas, prevendo até mesmo o
deferimento da prisão domiciliar. Dado o atual estado de coisas inconstitucional do semiaberto,
não é difícil antever que esse se tornará o cenário mais corriqueiro.

5. CONCLUSÕES

Na conclusão, analisaremos criticamente o RE 641.320, considerando os elementos do
Estado de coisas inconstitucional. Vale chamar atenção, preliminarmente, para o voto do Min.
Celso de Mello, no julgamento do RE 641.320, no ponto que afirma que a ausência de vagas em
regime adequado, ou seja, essa defasagem de nosso sistema penitenciário constitui apenas uma
das facetas do “estado de coisas inconstitucional”, nos termos reconhecidos e declarados pelo
STF na medida cautelar da ADPF 347. Nesse sentido, pode-se concluir que o mencionado
problema tema do RE em questão está inserido no contexto dos três elementos constituintes do
“estado de coisas inconstitucional”.
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No tocante ao litígio estrutural, há uma importante medida tomada pelo Supremo
Tribunal Federal que pode coibi-lo relativamente à ausência de vagas, que é a Súmula Vinculante
56. Dada à multiplicação de situações análogas por mais de dois terços da federação, bem como
do dissenso entre órgãos, como o Ministério Público e a defensoria, a resposta do STF a esse
litígio estrutural constitui um importante avanço para pacificar o tema e garantir o respeito ao
princípio da legalidade e individualização da pena.
A aprovação da Súmula Vinculante n. 56 procurou ampliar a eficácia e a aplicação
isonômica da decisão do RE 641.320, justamente porque a súmula vinculante, nos termos do art.
103-A da Constituição, obriga à Administração e demais entes do Poder Judiciário. O
descumprimento tanto por magistrados, quanto pela direção dos estabelecimentos, após
esgotadas as instâncias adequadas, pode ensejar reclamação. Pelo menos potencialmente, essa
possibilidade de se manejar uma reclamação acaba por coibir decisões diferentes da fixada pelo
STF, ampliando a efetividade, isonomia e segurança jurídica dos precedentes da Corte.
A maior utilização de recursos extraordinários com repercussão geral e o aumento da
edição de súmulas vinculantes tem sido uma tônica anunciada e cumprida da Presidência do
STF, do Min. Ricardo Lewandowski em 2015 e 2016. Resta saber o que está por vir revelará uma
maior estabilidade a integridade decisória e do cumprimento das mesmas, ou se haverá uma
substituição dos recursos extraordinários por reclamações. Resta saber, ainda, se serão
construídos os estabelecimentos do regime semiaberto e aberto ou, ao contrário, se a
possibilidade aberta pelo uso de medidas alternativas acabará por consolidar um “estado de
coisas” e acomodar o Poder Público em sua omissão persistentes e alastrada.
Não obstante os aspectos positivos da decisão do RE 641.320, problemas persistem. A
ausência de vagas e a os variados problemas na individualização da pena em respeito aos
direitos fundamentais da Constituição de 1988 e aos direitos humanos não serão solucionar pela
mera declaração da impossibilidade de cumprir a pena em regime mais gravoso. Há outros
problemas crônicos no que tange à individualização da pena, como, por exemplo, que leve em
conta a separação dos presos, tendo em conta o crime cometido, os antecedentes, entre outros
fatores, previstos tanto na LEP, quando em Convenções Internacionais de Direitos Humanos,
como as “Regras Mandela”, as regras mínimas das Nações Unidas para tratamento dos presos.
A decisão, em certos aspectos, foi paliativa e em um contexto de um profundo estado de
coisas inconstitucional. É preciso repensar a legislação para não penalizar o que não for
necessário, atentando para o princípio da ultima ratio. É preciso reformar e construir
estabelecimentos carcerários que respeitem os direitos humanos. É preciso reforçar o diálogo
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entre Ministério Público, Advocacia pública, OAB, Defensoria e Judiciário para que haja um
ativismo judicial dialógico que busque soluções para as mazelas do sistema prisional brasileiro.
Nesse sentido, deve-se tomar a decisão do RE 641.320, como uma decisão dedicada a
uma situação excepcional, porque, consoante o art. 112, caput, LEP e o art. 33, §2º do Código
Penal, as penas devem ser cumpridas de forma progressiva, de acordo com o comportamento
do condenado. Esse deve ser levado em consideração na avaliação pelo diretor do
estabelecimento para progressão de regime ao lado dos requisitos, como um sexto da pena e o
bom comportamento carcerário (art. 112, caput, LEP).
No tocante às colônias agrícolas ou industriais, destinadas aos condenados em regime
semiaberto (art. 91, LEP), e às Casas do Albergado, que se direcionam aos sentenciados em
regime aberto (art. 93, LEP), tal defasagem é ainda maior, pois conforme dados do Departamento
Penitenciário Nacional, constante do Levantamento Nacional de Informações penitenciárias
(InfoPen) – datados de junho de 2014 (BRASIL, 2014) – em 16 Unidades da Federação, as vagas
em casas de albergado ou congêneres são menores ou iguais a 0,1%. No estado do Alagoas a
situação é ainda mais grave, uma vez que esse percentual chega a 0,0%, tanto para regime
aberto quanto para semiaberto. Com relação ao regime aberto, estados como São Paulo,
Tocantins, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Sergipe não possuem nenhum estabelecimento
adequado, ou seja, inexistem casas de albergado ou congêneres, consoante dados do InfoPen,
de junho de 2014.
Espera-se que a inviabilidade do contingenciamento dos recursos do Fundo
Penitenciário Nacional (FUNPEN) seja uma possibilidade de superar também esse estado de
coisas inconstitucional em relação ao regime aberto e semiaberto, operando, de forma comedida
e refletida, na realização de obras, reformas e construção de novos estabelecimentos prisionais,
mas também e principalmente adotar políticas de promoção dos direitos humanos para a
população carcerária, de modo a possibilidade a ressocialização e a diminuir o índice de
reincidência.
Como se pôde notar à luz dos dados empíricos supramencionados, é de grande
emergência que sejam tomadas medidas que ataquem o cerne do problema. Uma das técnicas
decorrentes do reconhecimento do “Estado de coisas inconstitucional” é a adoção das chamadas
“macrosentenças”, como mencionado pelo Min. Marco Aurélio Mello no julgamento da ADPF 347,
de forma que todos os poderes, órgãos e entes da Administração Pública atuem em conjunto. O
RE 641.320, contudo, acabou por se dirigir mais às demais instâncias do Poder Judiciário do que
ao Legislativo e ao Executivo, cobrando soluções mais concretas para a profunda omissão em
relação ao regime aberto e semiaberto. Nesse ponto, pensar e aplicar melhor as sentenças
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Versão completa do paper apresentado para os anais do II Seminário Internacional de Pesquisa
em Prisão, realizado em 29/08/2016 na Universidade Católica de Petrópolis ao Grupo de
Trabalho 07 – Graves violações de Direitos Humanos e Prisão
estruturantes, convocando demais órgãos e poderes para o diálogo seria fundamental para
pensar a questão não apenas em termos de efetividade da LEP e da Constituição, mas também
em pautas para transformar efetivamente do regime aberto e semiaberto do que foi sem nunca
ter sido para alguma coisa. Em outras palavras, é preciso que algo previsto na legislação e
tratados de direitos humanos torne-se real.
A propósito, vale relembrar o RE 592.58129, da Relatoria do Min. Ricardo Lewandowiski,
que admitiu a licitude de o judiciário compelir a Administração Pública a realizar obras
emergenciais em presídios, sendo afastada as teses de reserva do possível e o princípio da
separação entre os poderes30. O caso envolveu a casa de albergado de Uruguaiana, que se
encontra em situação degradante, como o telhado deixando entrar ar e problemas na rede de
esgoto.
Essas decisões ilustram tanto a falta de vagas nos regimes semiaberto e aberto, como
também as precárias condições que não raro se encontram as existentes. Um ativismo judicial
dialógico, nos termos da teoria do Estado de Coisas Inconstitucional da ADPF 347 e da decisão
da RE 592.581, referente à casa de albergado de Uruguaiana, pode servir para conclamar as
demais instituições pode ter um papel transformador, que pode ser especialmente relevante em
situações emergenciais, se observados certos parâmetros31.
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RESUMO

O presente trabalho surge considerando a problemática do aumento significativo
das jovens no sistema socioeducativo e da invisibilidade dessas adolescentes em conflito
com a lei, tratadas e consideradas esquecidas e invisíveis para este sistema. De modo que,
o principal objetivo é compreender o perfil das adolescentes consideradas infratoras e
demonstrar que a falta de dados e de políticas publicas voltadas para essas jovens é fator
predominante para o comportamento e entrada na vida infracional.

Nesse sentido, como metodologia de trabalho foi adotada visitas ao Centro de
Socioeducação Professor Antonio Carlos Gomes da Costa, única unidade feminina de
internação definitiva e internação provisória no Estado do Rio de Janeiro, a produção de
entrevistas e a análise documental da legislação.
Palavras-chave: Meninas. Juventude. Adolescente. Internação. Sistema Socioeducativo

ABSTRACT

This work comes considering the problem of significant increase in young people
in the socio-educational system and the invisibility of these adolescents in conflict with the
law, and treated as forgotten and invisible to the system and to society. So, the main
objective is to understand that the lack of public data and policies for these young people is
predominant factor for behavior and entry in infracional life.

In this sense, as a working methodology was adopted visits socioeducation Center
Professor Antonio Carlos Gomes da Costa, only female unit definitive internment and
provisional internment in the State of Rio de Janeiro, the production of interviews and
documentary analysis of the legislation.
Keywords: Girls. Youth. Teenager. Internment. Socio-Educational system

Introdução

Com a ausência de dados, informações e pesquisas específicas sobre as
adolescentes em conflito com a lei no Estado do Rio de Janeiro o presente trabalho veio
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para clarear e refletir sobre a existência dessas jovens, sobre a falta de políticas publica
particulares para o gênero feminino das adolescentes e a reflexão sobre como estamos
tratando nossas adolescentes.

Antes de adentrar em qualquer questão do presente trabalho é necessário explicar
como chegamos na legislação atual que preconiza os direitos da Criança e Adolescente.

A Convenção sobre os Direitos da Infância organizada pela Assembléia Geral da
Organização das Nações Unidas (ONU), na década de 1980, trouxe para o mundo a
discussão e afirmação que crianças e adolescentes deveriam ser reconhecidas como
―sujeitos de direitos‖ e merecedores de ―proteção integral‖ por parte do Estado, da
sociedade e da família, dessa forma o legislador constituinte originário previu na
Constituição de 1988, em seu artigo 227 e seus incisos, que crianças e adolescentes não
seriam apenas meros objetos de intervenção do mundo adulto, mas reconhecidos como
sujeitos de direitos e deveres,
―Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação
dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência
integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem,
admitida

a

governamentais,

participação

de

mediante

políticas

entidades
específicas

não
e

obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada
Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) .‖ 1
Contudo, somente em 13 de julho de 1990, passa a entrar em vigor a Lei nº 8.069,
1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) onde estabelece normas protetivas
que ganham destaque em função do princípio pelo melhor interesse da criança.

1

Constituição Federal - 1988
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Assegurando à criança e ao adolescente todas as oportunidades, a fim de proporcionar um
desenvolvimento com liberdade e dignidade.
―A doutrina da Proteção Integral, além de contrapor-se ao
tratamento que historicamente reforçou a exclusão social,
apresenta-nos um conjunto conceitual, metodológico e
jurídico que nos permite compreender e abordar as
questões relativas à crianças e aos adolescentes sob a ótica
dos direitos humanos, dando-lhes a dignidade e o respeito
do qual são merecedores.‖2.
O ECA instituiu que adolescentes são penalmente inimputáveis e trouxe também o
termo adolescente em conflito com a lei, retirando de vez do vocabulário jurídico e popular
―menor deliquente‖, entretanto é necessário observar que adolescente é todo indivíduo de
12 a 18 anos.

Os Adolescentes em Conflito com a Lei, ou também classificados como
adolescentes infratores, são submetidos às medidas socioeducativas descritas na Lei 8.060
de 1990, quais sejam: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço
comunitário (PSC), liberdade assistida (LA), semiliberdade e internação em estabelecimento
educacional.

O trabalho ora apresentado inicialmente abordará os conceitos fundamentais e
históricos das medidas socioeducativas e da Lei de Execução de tais medida.

Logo após, será abordado informações sobre a única unidade de internação
feminina do Estado do Rio de Janeiro, o Centro de Socioeducação Professor Antonio
Carlos Gomes da Costa.

Até que, finalmente, o último ponto a ser abordado para finalização da pesquisa
central deste trabalho será o perfil das adolescentes que se encontram privadas de
liberdade, e a demonstração que pela inexistência de políticas públicas e de programas para
reinserção social especificas para essas meninas, as adolescentes são consideradas ainda
mais invisíveis e esquecidas no Estado do Rio de Janeiro

2

VOLPI, Mário. “A proteção integral como contraposição à exclusão social de crianças e adolescentes”. Prefácio
ao livro Adolescente e Ato Infracional: Garantias Processuais e Medidas Socioeducaticas, de João Batista da
Costa Saraiva.

4

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão ISSN:2317-0255 - Página 23

Medidas Socioeducativas

Inicialmente, conforme já dito no breve intróito, somente após a promulgação da
Constituição Federal de 1988, é que crianças e adolescentes passaram a ser consideradas
sujeitas de direito e deveres, porém as primeiras iniciativas para atendimento em atenção a
elas foi a criação do primeiro Código de Menores Brasileiro3 oficializado em 12 de outubro
de 1927, atuando

tanto sobre os órfãos abandonados e filhos de pais ausentes ou

desconhecidos, os considerados ― rejeitados‖ quanto sobre os deliquentes. Para as crianças
inseridas em famílias consideradas ― padrão‖, destinavam se os direitos civis – devidamente
amparados pelo Código Civil Brasileiro. De um lado, os rejeitados chamados ― menores‖ e
de outro as ― crianças comuns‖ , merecedoras de todo amparo e cuidado. Diante dessa
realidade surgiu o termo pejorativo ― menor‖ ainda hoje utilizado quando se deseja falar de
criança e adolescente autores de ato infrancionais, ou que não se enquadram nos ditos ―
padrões da sociedade‖.

Como se verifica, o código de menores atendia e colocava na mesma posição os
que encontravam se abandonados e os delinquentes, demonstrando que todos os que não
se encontravam em conformidade com o que era instituído como família-padrão eram
merecedores de uma medida de caráter coercitivo-punitivo.

Segundo depoimento do Exmo.Sr.Juiz JOÃO BATISTA COSTA SARAIVA, do
estado do RS:
Em 1896, na cidade de Nova York, aconteceu um caso que ficou
conhecido como o caso Mary Ann. Nova York já era Nova York em
1896. Consta da história que um casal maltratava muito a filha Mary
Ann, de 9 anos. Toda a cidade tinha conhecimento dessa relação
perversa, mas ninguém fazia nada, até pelo conceito de que criança
era como vaca: propriedade da família, que a educava como
achasse melhor.
No entanto, a situação chegou a tal extremo, que um belo dia um
grupo de pessoas da sociedade local entrou na Justiça pleiteando
junto ao juiz de direito da cidade a guarda da criança. Que grupo de
pessoas fez isso? A Sociedade Protetora dos Animais de Nova
York, que então já existia.

3

Código de Menores - Decreto no. 17943, de 12 de outubro de 1927.
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Quem é da área de Direito sabe o que um fato como esse gera de
polêmica no Fórum: se tem competência ou não, se tem
legitimidade ou não. O fato é que chegou-se ao consenso de que se
aquela sociedade podia defender um cavalo, um cachorro, um gato
ou uma vaca, evidentemente poderia defender uma criança. Pois
bem. Um grupo da sociedade protetora dos animais de Nova York
entrou na Justiça com ação de defesa da criança. A partir daí surgiu
uma entidade até hoje existente chamada Save The Children of
World. Essa ONG criada no final do século XIX teve grande
influência no surgimento do Direito de Menores, no início do século
XX, ou seja, o Direito Tutelar. Os menores, considerados bens de
família, passaram a ser objeto de proteção do Estado. Com isso,
surgiram as grandes legislações para menores. Nos primeiros 20
anos do século XX apareceram códigos de menores em todo o
mundo.
Insisto nesse assunto porque não consigo imaginar um foro de
responsabilidade enfrentando esse tema sem conhecer a origem
das legislações.
Somos protagonistas de um processo histórico e, como tal, temos
imensas responsabilidades. Não podemos trabalhar movidos por
―achismos‖ porque não há mais espaço para amadores. É
necessário absoluto conhecimento dos problemas, para os
enfrentarmos.
O Brasil entrou na onda do novo Direito e aprovou seu primeiro
Código de Menores em 1927. Antes disso, em 1922 — ano
importante não apenas pela realização da Semana de Arte
Moderna, mas também pela efervescência que reinava na década
de 20 no Estado e na política nacional —, o Brasil abandonou o
Código Penal de 1890, criou a Consolidação das Leis Penais e
deixou de lado o critério biopsicológico, que permitia ao juiz decidir
se o jovem entre 9 e 14 anos ia ou não para a cadeia, e adotou o
critério objetivo de responsabilidade penal a partir dos 14 anos.
Retrospectivamente, no início do século XIX era a partir dos 7 anos;
depois de 1830, entre 7 e 14 anos; em 1890, entre 9 e 14 anos; e,
em 1922, aos 14 anos.
Em 1927, o Brasil teve o primeiro Código de Menores, conhecido
como Código Melo Mattos, que fixou a menoridade em 18 anos.
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Com isso, houve conflito de leis entre o Código Melo Mattos e a
Consolidação das Leis Penais. 4
Em 1964, foi estabelecida a lei 4.513 – conhecida como a Política Nacional de
Bem- Estar do Menor, sendo alterada pela a Lei n.° 6697/79 que estabeleceu o 2º Código
Brasileiro de Menores vigorando até a aprovação do ECA em 1990.

Diferentemente de todos os outros elementos jurídicos existentes, o Estatuto da
Criança e Adolescente surge para priorizar, reforçar e trazer a baila que crianças e
adolescentes não devem necessariamente estar a todo momento a mercê do Estado e que
são sujeitos de direitos além dos deveres, que são pessoas ainda em fase de
desenvolvimento e por isso devem ser priorizadas no momento de receber proteção e
socorro, principalmente voltadas para seu desenvolvimento através de políticas públicas.

Com tudo, o ECA também trouxe elementos que descrevem que as garantias,
direitos e deveres estabelecidos no Estatuto, para o adolescente autor de ato infracional,
são equivalentes às dos adultos, exceto o limite máximo para a privação de liberdade,
apesar do adolescente ser considerado inimputável penalmente, termo citado na
Constituição Federal5, isso não significa dizer que ele não é responsável pelos seus atos.
Destaca Geysa Maria Brasil Xaud6,
― [...] não é rara a crença de que os adolescentes que
chegam

ao

sistema

são

desviados

pela

―própria

natureza”, são de índole má, ou seja, eles ―não têm jeito”
e, por isto, não são confiáveis. Essa crença é
“corroborada” pelas evidencias diárias das atitudes de
revolta,

indisciplina,

má

educação

etc.

destes

adolescentes, o que justifica uma intervenção apenas
superficial e muitas vezes sem compromisso. Envoltos na

4

Depoimento do Exmo.Sr. JOÃO BATISTA COSTA SARAIVA - Juiz do Juizado Regional da Infância e da
Juventude do Município de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, ao Grupo de Trabalho do ECA, Câmara
dos Deputados, Número: 0324/04 Data: 13/04/04. .
5

A Constituição Federal, em seu artigo 228, diz que: ―São penalmente inimputáveis os menores de dezoito
anos,sujeitando-se às normas da legislação especial‖.
6

XAUD, Geysa Maria Brasil. Os desafios da intervenção psicológica na promoção de uma nova cultura de
atendimento do adolescente em conflito com a lei. Temas de psicologia jurídica/organização Leila Maria
Torraca de Brito. Rio de Janeiro: Relume Duramá, 1999. p. 95.
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crença do “não tem jeito”, que impede de ultrapassar o
perigoso limite das aparências, deixa-se de contextualizar
tanto o adolescente, quanto o delito por ele cometido. É
importante lembrar que está ali não um

infrator

adolescente e sim um adolescente, eu por diferentes
motivações cometeu um ato infracional.‖

Quando se afirma que um adolescente é inimputável penalmente, significa dizer
que não poderá ser submetida aos critérios previstos no Código Penal e o Código de
Processo Penal, contudo deve ser responsabilizado por uma conduta que infringe o que é
legalmente estabelecido, ou seja, uma conduta reconhecida como crime ou contravenção
penal, o chamado Ato Infracional 7.

Por conseguinte, ficou estabelecido que o adolescente estaria sujeito as medidas
estabelecidas no Estatuto que vão, desde advertência até internação com restrição de
liberdade em meio fechado e com caráter socioeducativo.

―Art 112: Verificada a prática de ato infracional, a
autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as
seguintes medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à
comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de Semiliberdade;
VI -internação em estabelecimento educacional‖ 8.

Somente os incisos V e VI, são restritivas de liberdade, sendo certo que só
deveriam ser aplicadas em casos de atos infracionais graves, contudo, não é o que se

7

O Estatuto define, em seu Art. 103, que é considerado um ato infracional toda conduta descrita no código civil
como crime ou contravenção penal.
8
Estatuto da Criança e Adolescente - 1990
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observa pelas unidades superlotadas em todos os Estados do Brasil, onde a liberdade é a
exceção e a privação de liberdade é a regra.

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)

Em 2004, verificou se que muitas das disposições descritas no ECA não eram
observadas e tampouco obedecidas. Dessa forma o Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CONANDA), a Secretaria Especial de Direitos Humanos e outras
instituições, se organizaram para juntos elaborarem uma Lei de Execução das medidas
socioeducativas.

Em 2006, foi instituído as orientações técnicas para a implementação futura do
SINASE pela Resolução nº 119/2006 do CONANDA,
― [...] trazendo um conjunto de princípios, regras e
critérios,

de

forma

a

estabelecer

parâmetros

de

atendimento, com ênfase nas ações de educação, saúde
e profissionalização, indicando como devem ser as
equipes interdisciplinares e a estrutura de unidades de
atendimento ao adolescente em conflito com a lei.
(PEDREIRA, 2011, p. 34) 9

No ano de 2007, o SINASE foi apresentado ao Congresso Nacional, através Projeto
de Lei nº 1.627 de 2007, entretanto, somente foi aprovado pela Lei nº 12.594, de 18 de
janeiro de 2012.

O SINASE é um sistema articulado com os princípios da Constituição Federal, do
Estatuto da Criança e Adolescente e as orientações da ONU, tornando se uma forte
ferramenta para efetiva implementação das medidas socioeducativas estabelecidas pelo
ECA, tendo como maior principio e objetivo à integração social dos adolescentes em conflito
com a lei.

9

PEDREIRA, Lucia Álvares. A aplicação das medidas socioeducativas na Bahia: os desafios da
implementação do SINASE. Monografia (Especialização em Direitos Humanos, Segurança e Cidadania) –
Universidade Estadual da Bahia, 2011.
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Centro de Socioeducação Professor Antonio Carlos Gomes da Costa

No Estado do Rio de Janeiro, a execução das Medidas Sócio-Educativas de
Liberdade Assistida, Semiliberdade e Internação, estão sob a responsabilidade do
Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas – DEGASE, exclusivo da Secretaria para a
Infância e a Adolescência para adolescentes em conflitos com a lei, criado pelo Decreto nº
1843 de 26/01/1993, com competência de prover, controlar e coordenar as ações
pertinentes à execução de Medidas Sócio-Educativas e vinculado à Secretaria Estadual de
Educação (SEEDUC) através do decreto 41.334 de 02/08/2008.

O Centro de Socioeducação Professor Antonio Carlos Gomes da Costa, única
unidade de internação feminina em todo o Estado do Rio de Janeiro é localizado na Ilha do
Governador e dirigida pelo Diretor Leonardo Lúcio de Souza e da Diretora Adjunta Marise
Andrade Conceição, ambos já trabalharam na unidade como agentes antes de exercerem o
cargo de diretoria.

É necessário destacar que sendo a única unidade de restrição de liberdade no
Estado representa um prejuízo à diretriz da descentralização da medida socioeducativa e de
convívio familiar, pois a grande maioria das adolescentes privadas de liberdade na unidade
não é moradora da Capital do Rio de Janeiro e dessa forma impossibilitando o acesso da
família as visitas, principalmente por questões financeiras.

A unidade tem capacidade para 44 adolescentes, porém na última visita realizada
10 de outubro de 2016, a unidade encontrava se com 62 adolescentes

das quais: 21

internadas provisoriamente e 41 internadas definitivas;

A unidade é composta por dois alojamentos separados entre Internadas e
Provisórias, uma área externa ampla e com árvores, uma quadra, um auditório com
capacidade para 30 lugares possuindo televisão e aparelho de DVD, uma escola com 8
salas, uma biblioteca, uma sala de jogos – Legos, refeitório ( as refeições são todas feitas
no local e são para as adolescentes e para os agentes socieducadores).

A unidade possui também um quarto com instalações de berçário, para as
adolescentes que forem apreendidas grávidas. E diferente das mulheres encarceradas que
possuem na legislação previsão de cumprimento de prisão provisória em prisão domiciliar as
adolescentes encontram se desamparadas juridicamente nesse tocante.

10
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Dessa forma, além dos bebês que nascem no cárcere de mulheres presas, muitos
outros nascem já privados de liberdade nas unidades de socioeducação, por falta de
amparo jurídico, contudo, destaca se a Regra 64 das Regras de Bangkok:
― penas não privativas de liberdade serão preferíveis às
mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for
possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas
considerada quando o crime for grave ou violento ou a
mulher representar ameaça contínua, sempre velando
pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as
diligencias adequadas para seu cuidado.‖

O Diretor da unidade em informação para o Mecanismo de Combate à tortura para a
elaboração do relatório Mulheres, Meninas e a privação de liberdade, explicou que a
instituição não foi pensada para receber meninas, inclusive nos momentos de licitação de
material, os de uso feminino são esquecidos e ele precisa reforçar junto a direção geral e
outros diretores de unidades a necessidade de se incluir objetos como: absorvente, roupas
intimas, entre outros.

A sensação de abandono por todos os lados

Os dias de visitas para as adolescentes são apenas as terças, quintas e sábados
na parte da tarde, porém muitas delas não recebem nenhuma visita por diversos fatores e o
principal deles é a distância da unidade, o custo com o transporte, acoplado a uma possível
ausência do trabalho por parte do familiar, faz com que haja ainda maior redução no número
de visitas recebidas.

Apesar da Lei do SINASE deixar claro que as adolescentes devem ser
internadas em locais próximos a sua residência, para assegurar e garantir principalmente o
contato e fortalecimento do vínculo familiar, 90% das adolescentes que encontram se em
internação hoje não residem na Capital sendo deixadas também pelos seus familiares

Em anexo temos um exemplo que ilustra o tema. Uma carta de S. de 16 anos,
moradora do interior do Rio de Janeiro, encontra se em internação provisória há 40 dias e o
momento da apreensão não recebeu nenhuma visita na unidade.
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A solidão de S. e a saudade da família, principalmente da mãe, não são
reclamações exclusivas de S. e sim de todas as meninas da Unidade, tanto as internadas
provisoriamente quanto as definitivas queixam se dos mesmos fatores.

Na busca incessante do Estado pela cupabilização, internação e punição, não se
quer ao menos analisar e olhar para a realidade de tais adolescentes bem como de seus
familiares dentro e fora do sistema punitivo, principalmente no tocante à particularidades de
cada jovem e de sua família. Some se ainda a ausência de cumprimento da legislação
vigente explicitamente

determina a participação e o convívio familiar,

bem como o

cumprindo de medidas de internação em locais próximos a sua residência ou tendo em
vista a ausência determinar medida de Liberdade Assistida.

O DEGASE oferece o ensino escolar para todas as séries, todos os adolescentes
inseridos no sistema deveriam estar cursando o ano letivo, entretanto nas unidades com
superlotação não é possivel realizaar tais aulas.

É oferecido também cursos profissionalizantes que obedecem as lógicas dos
cursos rápidos, que não necessitam de grande escolaridade, os cursos são de serigrafia,
padaria, mecânica, lanternagem e eletricidade de auto ou seja todos voltados para os
adolescentes do sexo masculino e nas unidades masculinas.

O perfil das Jovens

A questão central desse trabalho é apresentar a análise do perfil das
adolescentes autoras de ato infracional apreendidas na Unidade Professor Antonio
Carlos da Costa e como elas não são consideradas nas propostas de políticas públicas
antes, durante e após a sua passagem pelo sistema, o que resulta num maior aumento
de oportunidades para que elas se encaminhem para a vida infracional.

O perfil destas jovens foi construído a partir dos dados coletados em entrevistas
mediadas por um roteiro estruturado com 20 questões e pela documentação da unidade
socioeducativa.

A observação empírica, permite-nos visualizar alguns elementos que geralmente
estão presentes na vida desses jovens: o fato de serem autores e vítimas de diversos tipos
de violência e uma certa vulnerabilidade social decorrente da ausência ou precariedade de
vínculos familiares.

12
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De forma geral, Parsons entende que

Todo sistema social, ao mesmo tempo em que tem recompensas
para a conduta conformativa e castigos para a alienativa, possui
um complexo sistema de mecanismos não planificados e em
grande parte inconscientes que contrarrestam as tendências
desviadas. Podem ser divididos em três classes: 1) os que
tendem a cortar pela raiz as tendências ao desenvolvimento de
motivações compulsivamente desviadas antes que alcancem a
fase de círculo vicioso; 2) os que isolam os portadores de
motivação desviada, impedindo-os de fluir sobre os demais; 3)
as ―defesas secundárias‖ que são capazes, em diversos graus,
de inverter os processos do círculo vicioso. (PARSONS, 1967, p.
327) citado por (AZEVEDO, 2004, p. 11).

Um dos dados que mais chama atenção é que o perfil das jovens assemelha-se
muito ao da população carcerária, de vulnerabilidade social e de estigma da condição
feminina

Das 62 adolescentes na Unidade as idades variavam bastante, porém o que
mais chamou atenção foram as mulheres de 18 anos de idade que se encontravam na
unidade ainda cumprindo medidas socioeducativas, o que torna também muito preocupante
já que num mesmo alojamento encontrava se a uma adolescente de 13 anos e outras 7 de
18 anos. Vejamos:

2 com 13 anos de idade;
4 com 14 anos de idade;
15 com 15 anos de idade;
13 com 16 anos de idade;
16 com 17 anos de idade;
12 com 18 anos de idade.

Com relação à etnia 60% se auto declararam negras e pardas.
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Todas com baixa escolaridade, como foi observado à relação dessas jovens
com a escola é bastante problemática, considerando o alto índice de evasão e de
repetência, que acaba desestimulando a permanência no sistema escolar. Além do fato
que muitas não encontraram vagas para estudar próxima a sua residência o que faz com
desestimule ainda mais essas jovens a permanecerem na escola.

Conforme já dito anteriormente mais de 90% das adolescentes na Unidade não
eram da Capital do Rio de Janeiro, o que dificulta as visitas, já que em alguns casos o
deslocamento era muito grande.

Os atos infracionais praticados pelas adolescentes variavam de furto, a tráfico de
drogas ou seja, nenhum com grave ameaça que justificasse a permanência delas na
unidade de internação e em meio fechado.
Considerações Finais
O objetivo deste trabalho foi abordar a invisibilidade das adolescentes em conflito
com a Lei sob a perspectiva do constitucionalismo contemporâneo, de modo a demonstrar
o relevante papel do Estado na implementação de políticas públicas para essas jovens
antes, durante e depois de sua passagem pelo sistema socieducativo.
Para tanto, foram abordados conceitos fundamentais, a fim de situar o leitor no
contexto da pesquisa.
Restou demonstrado o longo caminho percorrido pelo Código de Menor de 1927 até
a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente de 1990 e a confecção da Lei de
Execução das Medidas Socioeducativas. Dentro desta breve exposição , destacou-se o fato
que os jovens que eram considerados fora do contexto de família-padrão, sempre foram
marginalizados pelo Estado, sendo certo que a busca incessante por priva los de liberdade e
punição por toda e qualquer situação, principalmente por sua existência.
Ficou demonstrado que o Estado e também o poder judiciário não vislumbram que a
superlotação das unidades socioeducativas princípios básicos como a proteção da
dignidade humana, da vida, da integridade psicofísica e do direito a não ser submetido a
tratamento cruel, desumano ou degradante (Constituição da República, art. 1º, III; art. 5º,
incisos III, X, XLVII, alínea ―e)‖ e XLIX), não são respeitados diariamente.
O que se percebe é que há um aumento da visibilidade dos atos violentos
envolvendo adolescente para que se aumentem a cada dia mais as propostas de discussão
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sobre a redução da maioridade penal e maior penalização dos adolescestes, pois assim
como em 1927, eles são considerados os ―rejeitados‖.
Através de presente trabalho é possível trazer a questão da visibilidade e existência
das adolescentes em conflito com a Lei no sistema socieducativo, de modo a pensar em
políticas públicas para o cumprimento de medidas sensíveis a categoria de gênero no
respectivo sistema.
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A REVISTA ÍNTIMA REALIZADA EM VISITANTES DE PESSOAS ENCARCERADAS:
LIMITES E COLISÃO DE DIREITOS

1

Izabel Cristina de Castro Silva2
Marina de Neiva Borba3
RESUMO
Dentre os direitos previstos às pessoas reclusas em penitenciárias, destaca-se o de receber
visitas, consignado no art. 41, X da LEP. O exercício de tal direito, contudo, condiciona-se à
prática da revista íntima de seus visitantes que tem como finalidade apreender objetos de uso
não permitido pelo apenado no âmbito prisional. Fundado na manutenção da segurança
pública, o Estado justifica a realização de condutas como o desnudamento total da pessoa
revistada por agentes penitenciários até a manipulação de seus órgãos genitais. Torna-se,
pois, relevante analisar os limites constitucionais impostos pelo Estado à concretização desse
direito. A partir da técnica da ponderação de direitos, constatou-se a colisão entre o direito
fundamental à segurança e à ordem pública reivindicado pelo Estado, constante no caput do
art. 144 da Constituição Federal, versus o direito à intimidade, à não submissão a tratamento
desumano ou degradante e à dignidade da pessoa humana todos previstos respectivamente
no art. 5º, X e III e no art. 1º, III, do texto constitucional. Conclui-se, pois, que se afigura
desproporcional à prevalência do direito do Estado à manutenção da ordem e segurança
pública a justificar à revista íntima em detrimento dos direitos dos visitantes.
Palavras-Chave: Revista Íntima. Sistema Prisional. Segurança Pública. Dignidade da Pessoa
Humana.
INTRODUÇÃO
Os princípios fundamentais estão previstos na Constituição Federal para coibir
ilegalidades e abusos de poder do Estado e para reconhecer direitos inerentes à pessoa
humana.
Tais direitos respaldam-se especialmente na dignidade da pessoa humana que
constitui um dos fundamentos da República Federativa brasileira, nos termos do art. 1º, inciso
III, da Constituição Federal de 1988.
No contexto do sistema prisional brasileiro, várias são as problemáticas jurídicas em
que a proteção da dignidade da pessoa humana é reivindicada frente aos abusos cometidos
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pelo Estado. Dentre elas, destaca-se a revista íntima realizada em visitantes de apenados
para a apreensão de objetos de uso não permitido dentro do sistema prisional.
Nesse sentido, justificada pelo princípio da segurança e da ordem públicas, previsto
no caput do artigo 144 do texto constitucional, o Estado realiza condutas como o
desnudamento total da pessoa revistada por agentes penitenciários até a manipulação de
seus órgãos genitais.
O momento da revista íntima é considerado constrangedor tanto para as visitantes –
majoritariamente mulheres – como para os agentes penitenciários, consoante o Presidente
do Sindicato dos Funcionários de Presídios de São Paulo (G1, 2016, online).
Assim, ante a realização de conduta tão degradante, torna-se imperioso investigar os
limites impostos pelo Estado para a concretização do direito de visitas do preso, disposto no
artigo 41, X, da Lei de Execução Penal, para, em seguida, analisar o sopesamento dos
princípios envolvidos nessa evidente colisão de direitos com base no referencial teórico de
Robert Alexy.
Trata-se, então, de estudo qualitativo com finalidade explicativa que utilizou as
técnicas de pesquisa bibliográfica e documental para utilização dos resultados de forma
aplicada.

1

DIREITO DE VISITA DO PRESO E SEUS LIMITES
O artigo 41 da Lei de Execução Penal (LEP), Lei nº 7.210/84, reconhece os direitos

básicos dos presos. Dentre estes, destaca-se o direito consignado no inciso X que é o de
receber visita de familiares e amigos em dias determinados. As condições para o ingresso
dos visitantes no sistema penitenciário estão disciplinadas nos regimentos internos dos
estabelecimentos prisionais de cada Estado.
Nos termos do Art. 1o da LEP4, um dos objetivos da execução da pena é “proporcionar
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”.
Tal integração social efetiva-se com o respeito aos direitos básicos do apenado,
dando-se especial atenção ao seu direito de visitas que permite o relacionamento do apenado
com seus familiares, de modo que este não se sinta abandonado ou esquecido.
Nesta perspectiva, Mirabete (2014, p. 358) elucida que:
Fundamental ao regime penitenciário é o princípio de que o preso não
deve romper seus contatos com o mundo exterior e que não sejam
debilitadas as relações que o unem aos familiares e amigos. Não há
dúvida de que os laços mantidos principalmente com a família são
4

O artigo 1º da Lei supra mencionada dispõe que “a execução da pena tem por objetivo efetivar as
disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração
social do condenado e do internado”.
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essencialmente benéficos para o preso, porque o levam a sentir que,
mantendo contatos, embora com limitações, com as pessoas que se
encontram fora do presídio, não foi excluído da comunidade. Dessa forma,
no momento em que for posto em liberdade, o processo de reinserção social
produzir-se-á de forma natural e mais facilmente, sem problemas de
readaptação a seu meio familiar e comunitário. (Grifou-se).

Além de restringir o direito à liberdade do preso, a prisão pode provocar o cerceamento
do seu direito legal de visitas. Isso ocorre quando os familiares que pretendem visitá-lo são
submetidos à denominada revista íntima.
Esse procedimento de revista consiste na obrigatoriedade do desnudamento total de
quem é revistado, devendo, nu, realizar agachamentos e saltos sucessivos sobre espelho,
abrir a genitália com as mãos, soltar os esfíncteres5, de modo a facilitar a inspeção das
cavidades corporais, além de ocorrer, não raramente, a manipulação dos órgãos sexuais
pelos agentes penitenciários, dentre outras ações.
Verifica-se, então, o flagrante sofrimento imposto aos visitantes, uma vez que se
submetem à imposição de tais procedimentos – tidos como vexatórios e humilhantes – para
o ingresso no sistema.
Assim, tem-se uma limitação ao direito de visita conferido ao preso, pois, na eventual
recusa do visitante em submeter-se às exigências do procedimento de revista, este não
poderá ter acesso ao presídio.
Para justificar a prática e a necessidade da revista íntima realizada nos visitantes de
custodiados que ingressam no sistema penitenciário, suscita-se aa garantia da segurança
pública, como forma de controle da segurança institucional, objetivando a verificação e
eventual apreensão de objetos de uso não permitido no âmbito prisional, tais como celulares,
drogas e armas.
Nesse sentido, Heidi Cerneka (apud DIP; GAZZANEO, 2013, online), vinculada ao
Instituto Terra Trabalho e Cidadania e da Coordenação da Pastoral Carcerária de São Paulo,
assevera:
Segundo a Constituição, a pena não pode passar da pessoa do preso, mas o
que a gente vê hoje é o contrário. Com estas humilhações, a família acaba
não indo mais visitar ou o próprio preso pede para não ir. E a lei garante
o vínculo familiar. Sem a visita, você garante como? Por carta? Que é
violada e lida antes? (Grifou-se).

De fato, nessa situação, compreende-se o cônjuge ou companheiro, o ascendente ou
descendente do apenado e/ou qualquer pessoa que tenha um vínculo afetivo com este, de
per si, como inimigo do Estado, suspeito de tentar introduzir algo no estabelecimento penal,
colocando em risco a segurança e a ordem institucional (MARIATH, p. 6).

5

Trata-se de uma estrutura muscular que contorna um orifício ou canal natural, permitindo sua abertura
ou fechamento, podendo ser constituído de fibras musculares lisas e/ou estriadas.
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Portanto, em nome da segurança institucional, os visitantes são vistos como a
representação de um perigo social. As unidades prisionais, longe de ressocializar o apenado,
seguem desrespeitando os direitos básicos dos familiares do custodiado.
Destarte, a exposição ao constrangimento e humilhação no momento da realização da
revista íntima motiva a recusa dos familiares em visitar o preso, a fim de evitar a submissão à
esse procedimento:
Eu não vou mais visitá-lo porque não aguento esse tipo de humilhação. Na
revista a gente tira a roupa, abaixa três vezes de frente, três vezes de costas.
E ainda ouvimos: “Abre, abre que não estou vendo nada”. Perguntei para
a agente penitenciária: “Mas você quer ver o quê? Meu útero, meu
coração? Até que pediram pra eu abrir minha vagina com as mãos.
(Grifou-se) (IBCCRIM, 2014, p. 10)

De modo consequente, resta demonstrada a dificuldade de integração social do
apenado em razão dos procedimentos empregados no momento da revista íntima, posto que
o indivíduo privado de sua liberdade é também privado, indiretamente, de seu direito de
receber visita.

1.1

A REGULAÇÃO DA REVISTA ÍNTIMA REALIZADA NOS VISITANTES
Patrick Cacicedo (apud, DIP; GAZZANEO, 2013, online), coordenador do Núcleo

Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo, esclarece que não
há atualmente no Brasil uma lei específica que regulamente a prática da revista íntima nos
presídios:
Existe [apenas] uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária que diz que a revista manual íntima só pode ser autorizada em
casos de fundada suspeita de que o revistando é portador de objeto ou
substâncias proibidas legalmente e que deverá ter caráter objetivo, diante de
fato identificado registrado pela administração, em livro próprio e assinado
pelo revistado. Não é isso que se vê hoje nos presídios de São Paulo. Não
existe qualquer norma que permita a revista de forma íntima e vexatória.
Aqui a revista manual, íntima acaba sendo utilizada sempre, tanto para
adultos quanto para crianças. (grifou-se)

A Resolução indicada é a nº 09, de 12 de julho de 2006, do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), que, em seu artigo 2º, prevê a “revista manual só
se efetuará em caráter excepcional, ou seja, quando houver fundada suspeita de que o
revistando é portador de objeto ou substância proibidos legalmente e/ou que venham a pôr
em risco a segurança do estabelecimento”. O parágrafo único do referido artigo disciplina que
“a fundada suspeita deverá ter caráter objetivo, diante de fato identificado e de reconhecida
procedência, registrado pela administração, em livro próprio e assinado pelo revistado.”
Verifica-se, pois, que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, em
2006, ao abster-se de determinar limites a tal prática, autorizou a quem está na condição de
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proceder a revista a fazer, subjetivamente, suas próprias deduções, acarretando, de forma
inevitável, inúmeras arbitrariedades em tal prática.
Como destaca Yuri Frederico Dutra:
Os Estados-Nações, no nosso caso o Brasil, com seus órgãos
governamentais, precisam dar uma resposta, mesmo que imediatista, a esses
atos de violência, muitas vezes escolhendo inocentes e punindo-os, como
uma suposta demonstração de que o Estado ainda possui a força e está no
comando do país, para remediar os problemas sociais (2008, p. 100)

Apesar disso, dados oficiais fornecidos pela Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo (SAP), apresentados no relatório produzido pela Ouvidoria e pelo
Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo (DPESP),
demonstram que, entre 2012 e 2013, realizaram-se 3.407.926 visitas nas 159 unidades
penitenciárias do Estado administradas pela SAP e foram apreendidas apenas 493 aparelhos
celulares e 354 de apreensão de entorpecentes com visitantes, o que equivale a duas
apreensões a cada 10 mil visitas, ou seja, apenas 0,023%.
Em contrapartida, ocorreram, nesse ínterim, a apreensão de 11.992 aparelhos
celulares e de 4.417 entorpecentes nas unidades prisionais, o que implica que apenas 3,66%
das apreensões de celulares e 8% de entorpecentes ocorreram com visitantes. Em
conformidade com o relatório, durante tal período não se registrou a descoberta de armas em
revistas. Ou seja, a grande maioria da entrada de objetos ilícitos nas unidades prisionais
ocorre através de outros meios que não pelos visitantes (IBCCRIM, 2014, p. 10-12).
Em seguida, em 2014, o CNPCP elaborou a Resolução nº 05 de 2014, recomendando
que a revista pessoal seja realizada em observância ao respeito à integridade física,
psicológica e moral da pessoa revistada e sem a realização de revista vexatória, humilhante
e degradante:
Art. 2º. São vedadas quaisquer formas de revista vexatória, desumana ou
degradante. Parágrafo único. Consideram-se, dentre outras, formas de
revista vexatória, desumana ou degradante:
I – desnudamento parcial ou total;
II – qualquer conduta que implique a introdução de objetos nas cavidades
corporais da pessoa revistada;
III – uso de cães ou animais farejadores, ainda que treinados para esse fim;
IV – agachamento ou saltos.

Ocorre que, a revista vexatória, apesar de ter sido proibida ou limitada em mais de
treze Estados brasileiros (incluindo o Estado de São Paulo, cuja promulgação da lei 15.552
completou dois anos em 12 de agosto de 2016), essa prática ainda é usual nos
estabelecimentos penitenciários de quase todos os Estado do país.
Vale esclarecer que existem equipamentos que podem ser usados como medida
alternativa para reprimir a entrada de objetos ilícitos nos presídios, tais como máquinas de
Raio-X e scanners corporais.
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Todavia, a revista íntima está longe de ser plenamente excluída como recurso de
segurança, haja vista a escassez de fundos para investimentos nesse sentido, conforme se
extrai da justificativa da resolução nº 05/14 do CNPCP:
A presente resolução não se propõe a determinar de modo fechado como as
administrações penitenciárias estaduais devem proceder ao realizar tais
vistorias, visto que cada Estado dispõe de equipamentos técnicos e humanos
diferenciados, e as realidades de cada um devem ser respeitadas. Existem
Estados que dispõem de equipamentos de última geração, como os scanners
corporais, que proporcionam que as vistorias pessoais sejam realizadas sem
qualquer contato com o corpo da pessoa revistada. Entretanto, existem
outros que ainda não podem prescindir da revista manual, aquela
realizada com o contato humano, vez que não dispõem de tecnologias
adequadas, especialmente as unidades prisionais das cidades dos interiores
mais distantes, que muitas vezes escapam ao olhar fiscalizador do Poder
Público. (Grifou-se)

Por fim, acrescente-se que, no dia 15 de abril de 2016, passou a vigorar a Lei nº 13.271
que dispõe sobre a proibição de revista íntima em funcionárias nos locais de trabalho e trata
da revista íntima em ambientes prisionais. Todavia, apesar de a referida lei mencionar a
regulação da revista íntima no âmbito prisional, estranhamente, restringiu-se a prever que “as
empresas privadas, os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, ficam
proibidos de adotar qualquer prática de revista íntima de suas funcionárias e de clientes
do sexo feminino” (Grifou-se).
Assim, registre-se que o artigo 1º limitou-se a determinar a proibição da revista íntima
em funcionárias e clientes, permanecendo silente quanto à proibição da revista íntima
realizada nas pessoas que ingressam unidades prisionais na condição de visitantes daqueles
que cumprem pena privativa de liberdade.
1.2

A REVISTA ÍNTIMA EQUIPARADA À TORTURA
Verifica-se, genuinamente, o emprego do eufemismo quando se classifica essa prática

como “revista íntima”, já que as pessoas revistadas são expostas a um tratamento vexatório
e humilhante, constituindo-se na verdade em um “estupro institucionalizado” (IBCCRIM, 2015,
p. 1).
Nessa seara, em trabalho realizado por Rubia Minuzzi Tschiedel e Janine Kieling
Monteiro,

foram

colhidos

relatos

de

agentes

penitenciárias

que

evidenciaram

o

constrangimento gerado por tal revista:
A parte de fazer revista íntima é desagradável, seja nas presas ou nas visitas,
é algo constrangedor pra elas e pra nós. Considero frustrante, porque faltam
condições de trabalho, se tivéssemos um raio-X facilitaria nosso trabalho,
porque ao invés de fazer revista íntima, a presa passaria ali e deu. Às vezes,
não funciona o detector de metais, aí temos que chegar mais perto, mas não
podemos encostar nelas (ASP 2). (TSCHIEDEL; MONTEIRO, 2013, p. 532)
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Na mesma esteira, o Relatório sobre mulheres encarceradas, apresentado à Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, menciona que a forma procedimental empregada no
momento da revista íntima é vista como "extremamente humilhante uma vez que em muitas
unidades se exige que as roupas sejam totalmente retiradas, os órgãos genitais manipulados
e até revistados, há obrigação de realizar vários agachamentos, independentemente da idade
avançada do(a) visitante" (CARCERÁRIA, 2007, p. 43).
Além disso, esse relatório demonstra, ainda, uma segunda finalidade da revista íntima:
a intimidação do revistado. Além da resultante violação da intimidade, sob a justificativa de
segurança prisional, o relatório expressa a violação de direitos humanos pela prática da revista
vexatória:
Em nome da segurança da unidade e da repressão à entrada de drogas,
armas e celulares, a “revista íntima” é reconhecida pelas autoridades públicas
como necessária, apesar de já estar disponível em alguns presídios
masculinos, tecnologia capaz de identificar a entrada de produtos ilegais sem
que para isso seja necessário “examinar intimamente” os visitantes. Além das
razões já mencionadas (segurança, repressão), a realização desse tipo de
revista pessoal atua como instrumento de intimidação, uma vez que o
próprio Estado informa que o número de apreensões de objetos
encontrados com visitantes em vaginas, anus ou no interior de fraldas
de bebês é extremamente menor daqueles encontrados nas revistas
realizadas pelos policiais nas celas, indicando que outros caminhos ou
portadores, que não são os visitantes, disponibilizam tais produtos para as
presas (CARCERÁRIA, 2007, p. 43). (ALBUQUERQUE; ALVES, 2015,
p.114).

As consequências para as pessoas que se submetem à revista íntima, segundo
Cristina Rauter (apud, MARIATH, p. 6) – Professora do Departamento de Psicologia da
Universidade Federal Fluminense e membro da equipe clínica do Grupo Tortura Nunca Mais
– são equiparadas à tortura:
Acrescente-se a isso o já mencionado procedimento da revista íntima, outra
situação que pode ser equiparada à tortura — e assim é vivida por quem
passa pela experiência. Estou atendendo uma mãe de ex-preso que foi
durante anos submetida a esse procedimento e que exibe hoje efeitos
psicológicos semelhantes aos dos torturados, de pessoas torturadas na
época da ditadura militar etc

No sistema internacional de proteção dos direitos humanos, em especial dos direitos
dos apenados e, por conseguinte, de seus familiares, destaca-se o Tratado Internacional em
que o Brasil é Parte: a Convenção contra Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanas e Degradantes, ratificada em 20 de setembro de 1989.
Vale ressaltar a definição de tortura trazida no artigo 1º da Convenção, que disciplina:
o termo "tortura" designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos
agudos, físicos ou mentais, que são infligidos intencionalmente a uma
pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou
confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha
cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa
ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de
qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um
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funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por
sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se
considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam conseqüência
unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou
delas decorram. (ASSEMBLEIA DAS NAÇÕES UNIDAS, 1984, online)
(Grifado).

A referida Convenção impõe obrigações aos Estados-membros, dentre as quais
destacam-se duas. A primeira prevista no art. 16: “Cada Estado Parte se comprometerá a
proibir em qualquer território sob sua jurisdição outros atos que constituam tratamento ou
penas cruéis, desumanos ou degradantes que não constituam tortura tal como definida no
Artigo 1”. A segunda obrigação está contida no art. 19 da Convenção:
Os Estados Partes submeterão ao Comitê, por intermédio do SecretárioGeral das Nações Unidas, relatórios sobre as medidas por eles adotadas
no cumprimento das obrigações assumidas em virtude da presente
Convenção, dentro de prazo de um ano, a contar do início da vigência da
presente Convenção no Estado Parte interessado. A partir de então, os
Estados Partes deverão apresentar relatórios suplementares a cada quatro
anos sobre todas as novas disposições que houverem adotado, bem como
outros relatórios que o Comitê vier a solicitar.(ASSEMBLEIA DAS NAÇÕES
UNIDAS, 1984, online) (Grifado).

A partir da interpretação sistemática dos dois artigos supracitados com a Constituição
brasileira, Monnerat (2004, p. 83) demonstra que, por ser signatário da Convenção, o Brasil
possui a obrigação de prevenir a tortura bem como qualquer outra conduta degradante, cruel
e humilhante, quer em custodiados, quer em seus familiares, além de ter a obrigação de
demonstrar as medidas utilizadas para esse fim, de forma periódica.
Sobre isso, esclarece Piovesan (2012, p. 108) que a Constituição brasileira de 1988,
ao disciplinar em seu artigo 5º, § 2º que os direitos e garantias nela previstos “não excluem
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais
em que a República Federativa do Brasil seja parte” inclui, junto aos direitos
constitucionalmente protegidos, os direitos declarados nos Tratados Internacionais dos quais
o Brasil é signatário, atribuindo aos direitos internacionais status de norma constitucional.
Acrescenta Paulo Sérgio Leite Fernandes e Ana Maria Babette Bajer Fernandes (apud
CIRENZA; NUNES, 2000, p.407) que é inconcebível alargar os limites do Estado, tornando os
princípios jurídicos basilares menos efetivos, sob a justificativa de se pretender alcançar êxito
na repressão da criminalidade.
Nesse sentido, o Tratato reconhece à premência de se garantir a proteção à dignidade
da pessoa humana que não se harmoniza com condutas e procedimentos vexatórios e
punições que extrapolam a razoabilidade.
Todavia, diante de tal cenário, afirma Fabiana Prado (2006, p. 195-196) que:
Forte é a tendência, animada pelo movimento “da lei e da ordem”, de,
sob o pretexto da relatividade dos direitos e garantias fundamentais,
restringir estes direitos, vistos como verdadeiros empecilhos para o
efetivo combate da criminalidade, em favor da preservação da
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segurança da coletividade. É importante assinalar, contudo, que direitos
e garantias individuais não são os responsáveis pelo aumento dos
conflitos sociais e da violência. Mas enfrentar o problema sob essa
perspectiva é mais simples, mais fácil, menos oneroso e politicamente mais
vantajoso.
Entretanto, isso tem conseqüências nefastas. Ressalta-se que, à medida que
os conflitos sociais se agravam, até mesmo em decorrência do próprio
sistema penal, que segundo Lopes Júnior (apud, 2005, p. 18), é autofágico,
isto é, alimenta-se a si mesmo. A segurança, com qualquer adjetivação
que seja, passa a constituir o bem jurídico que, sempre e limitadamente,
preponderará sobre direitos e garantias individuais efetivamente
protegidos pela Constituição Federal, até chegar o dia em que estes
ficarão reduzidos a uma simples folha de papel. (Grifou-se)

Como assevera Nilo Batista (1990, p. 159), despreocupada e irresponsavelmente
saem por aí oprimindo toda uma população, disseminando a ideia de que têm inclinação para
o crime. Predisposição criminosa tem o Estado, que aquiesce a carência, a miséria e cria
condições sub-humanas de vida. Triste é cobrar do Estado o respeito à lei e a proteção dos
direitos que toda pessoa tem.
Assim, diante da equiparação da revista íntima à tortura, verifica-se que a revista íntima
viola a Convenção contra Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas e
Degradantes do qual o Brasil é signatário, pois, apesar da existência de leis Estatais e
regulamentos nacionais que proíbem esse tipo de procedimento, tal prática ainda ocorre nos
presídios do país.

2

2.1

A COLISÃO DE PRINCÍPIOS NA REVISTA ÍNTIMA

A TÉCNICA DE SOPESAMENTO DE PRINCÍPIOS DE ROBERT ALEXY

Consoante o filósofo Alemão Robert Alexy (2011, p. 95), na hipótese de colisão entre
dois princípios, a solução desse conflito se dará pela ponderação dos princípios conflitantes
para verificar, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas, qual deles terá seus efeitos
limitados em prejuízo do outro, mediante a técnica do sopesamento dos interesses
incompatíveis.
Para Alexy, o sopesamento deve levar à conclusão de que um dos interesses
conflitantes tem, no caso concreto, maior peso que o outro. Assim:
Essa situação de decisão corresponde exatamente à colisão entre princípios.
As diferenças são de caráter terminológico. Na decisão não se fala em
"colisão", mas de uma "situação de tensão" e de u m "conflito"; e aquilo que
colide e que é sopesado não é caracterizado como "princípio", mas
como "dever" , "direito fundamental " , "pretensão" e " interesse" (ALEXY,
2011, p. 96) (Grifou-se).
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A natureza dos princípios implica a máxima da proporcionalidade, desdobrada em três
etapas: a verificação da adequação, da necessidade (mandamento do meio menos gravoso)
e da proporcionalidade em sentido estrito (mandamento do sopesamento propriamente dito).
Neste sentido, tem-se que a máxima da proporcionalidade decorre, "no fundo, já da própria
essência dos direitos fundamentais" (ALEXY, 2011, p. 118). Em regra, isso é válido de forma
estrita quando as normas de direitos fundamentais têm o caráter de princípios.

2.2

A COLISÃO DE PRINCÍPIOS NA VISITA ÍNTIMA
A prática da revista íntima suscita a seguinte colisão constitucional: o princípio da

segurança pública versus o princípio da dignidade humana, da intimidade6 e a vedação à
submissão à tortura. 7
A segurança púbica consiste em um regime permanente de proteção da sociedade em
situação institucional estável, para a manutenção da ordem interna com o propósito de
viabilizar uma convivência social harmônica (SANTIN, 2013, p. 53-54).
Conforme observa Norberto Bobbio, a tentativa de melhorar a convivência social
acarreta a necessidade de troca, posto que a sociedade atual “caracterizada por uma
organização cada vez maior em vista da eficiência, é uma sociedade em que a cada dia
adquirimos uma fatia de poder em troca de uma fatia de liberdade” (apud, SANTIN, 2013, p.
54).
Sobre a necessidade de um controle social, Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2002, p.
4) esclarece que, o convívio social requer, necessariamente, a imposição de limites aos
exercícios dos direitos naturais. Para que não haja conflitos, não podem todos exercerem
seus próprios direitos ao mesmo tempo. A participação do corpo social presume, portanto,
certo controle de cada pessoa em relação aos exercícios desses direitos.
Neste cenário, o princípio da segurança pública – previsto no caput da art. 144 da
Constituição Federal – é suscitado para legitimar a violência institucional exercida pelo Poder
Punitivo, ao apresentar-se como um dos direitos que mais violam as garantias constitucionais.
Assim a função real do princípio da segurança, que é a de promover uma segurança com
base na igualdade, mediante o abuso do poder Estatal ao violar os direitos humanos, deixa
as pessoas, tratadas como desiguais, sem nenhum mecanismo de proteção.
Já o princípio da dignidade humana impõe certos limites ao Estado, com o intuito de
impedir que a sua atuação viole a dignidade pessoal, mas também implica no dever estatal

6

CF, art. 5º, X: “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.
7
Decorrente da Convenção contra Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas e
o
Degradantes, além de ter expressa previsão constitucional no artigo 5 , III.
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de estabelecer como meta a proteção, promoção e realização concreta de uma vida digna
para todos. (SARLET, 2012, p. 131)
Com efeito, segundo os ensinamentos de Pérez Luño (apud SARLET, 2012, p. 132) “a
dignidade da pessoa humana constitui não apenas a garantia negativa de que a pessoa não
será objeto de ofensas ou humilhações, mas implica também, num sentido positivo, o pleno
desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo”.
Alguns operadores jurídicos, no entanto, podem entender, na concepção de Yuri
Frederico Dutra (2008, p.99), que “o princípio da segurança teria maior valor que o princípio
da dignidade humana, e falsamente todas as normas infraconstitucionais deveriam ser
pautadas observando o princípio da segurança e não o princípio da dignidade da pessoa
humana.”
Contrariando tal raciocínio, Ingo Wolfgang Sarlet ensina que:
Considerando, ainda, a perspectiva de dignidade como limite – mas agora
num outro sentido – cabe lembrar que, no âmbito da indispensável
ponderação (e, por conseguinte, também hierarquização) de valores, inerente
à tarefa de estabelecer a concordância prática (na acepção de Hesse) na
hipótese de conflito entre princípios (e direitos) constitucionalmente
assegurados, o princípio da dignidade da pessoa humana acaba por
justificar (e até mesmo exigir) a imposição de restrições à outros bens
constitucionalmente protegidos, ainda que se cuide de normas de cunho
jusfundamental.

Neste cenário, resta evidente a vinculação dos órgãos, funções e atividades estatais
com o princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a imposição de um dever de
respeito e proteção que se expressa por meio da abstenção de interferência na esfera
individual capaz de violar a dignidade pessoal (dimensão negativa) bem como no dever de
salvaguardá-la contra ataques de terceiros (dimensão positiva).
No caso em concreto, sobre a realização da revista íntima, tem-se uma relação de
tensão entre o dever estatal de garantir a segurança pública e o interesse do visitante na
garantia de seus direitos conferidos constitucionalmente, cuja proteção também obriga o
Estado.
Para se analisar a compatibilidade da revista vexatória com a ordem jurídica brasileira
é fundamental ter como pressuposto o seu caráter de prática institucionalizada, rotineira e
voltada ao visitante. Conflitante com o princípio da segurança tem-se o princípio da dignidade
da pessoa humana, que é um valor supremo de ordem pública posto que a Constituição
Federal a declara como um dos fundamentos da República, consignado no art. 1º, III, do texto
constitucional.
A fundamentação para a prática da revista baseia-se no interesse público de
resguardar a segurança dentro e fora das unidades prisionais. Contudo, não se pode restringir
direitos fundamentais, como a inviolabilidade da intimidade e a dignidade da pessoa humana,
ao menos sem se verificar se o procedimento de desnudamento total e inspeção das genitálias
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faz-se

necessário,

adequado

e

proporcional

para

garantir

mais

segurança

nos

estabelecimentos penitenciários.
Isto é, para afirmar a prevalência do princípio da segurança pública sobre o princípio
da dignidade humana, não basta alegar apenas que existe violência na sociedade, sendo
condição inafastável que se demonstre que a revista vexatória está apta a impedir a circulação
de objetos que ameaçam a segurança (adequação), que é o meio menos restritivo que pode
ser utilizado para alcançar tal objetivo (necessidade) e que a restrição que ela causa sobre o
direito à intimidade é proporcional ao objetivo que se alcança em termos de promoção da
segurança (proporcionalidade em sentido estrito).
Percebe-se, portanto, que a revista justificada pela garantia de segurança viola o
princípio da proporcionalidade, já que não atende o requisito de adequação quando se permite
a realização da revista vexatória e ainda assim objetos ilícitos continuam ingressando nos
presídios, como demonstrado acima: o procedimento adotado não está apto para impedir a
entrada desses objetos porque estes entram no sistema penitenciário, majoritariamente, por
outros caminhos que não pelos corpos dos visitantes.
No que diz respeito à necessidade da revista vexatória, há de se ressaltar a existência
de métodos menos gravosos e restritivos aos direitos fundamentais, como por exemplo o uso
de scanners corporais, de modo que não viole princípios individuais do visitante.
Além disso, a medida também não corresponde ao requisito da proporcionalidade em
sentido estrito na medida em que o procedimento da revista é prática abusiva e invasiva, e
viola frontalmente direito fundamental da intimidade, sobretudo, ocasiona violação direta ao
princípio da dignidade da pessoa humana, bem como Convenção Internacional da qual o
Brasil é signatário por promover graves consequências para o visitante, como à submissão à
tortura, bem como para o apenado, pelo cerceamento do seu direito de visitas.
Nessa perspectiva, a medida empregada como recurso para manutenção da
segurança prisional não se mostra proporcional, visto que viola a intimidade de um cidadão
livre sem, em contrapartida, demonstrar a efetividade que se busca ao restringir direitos
individuais em prol do bem comum. O Estado, ao informar que o número de objetos
encontrados com visitantes é surpreendentemente ínfimo se relacionado ao número de
objetos encontrados nas celas após revistas realizadas por policiais, atesta a ineficácia de tal
medida e banaliza a dignidade humana ao mantê-la.
Diante todo o caminho percorrido nesse estudo e consoante entendimento de Dutra
(2008, p. 100-101) o princípio da segurança perde sua real função, que é a de promover uma
segurança fundada na igualdade, desviando-se pelo abuso do poder Estatal ao violar direitos
humanos.
Assim, pela teoria do sopesamento, deve o princípio da dignidade da pessoa humana
e o direito à intimidade prevalecerem sobre o princípio da segurança pública. Ademais,
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prevalece também a vedação à tortura, que, não obstante se trate de uma regra, tem caráter
absoluto. Vale esclarecer que, segundo Robert Alexy, a aplicação de regra se dá diretamente
e não comporta cláusula de exceção, tão pouco ocorrerá a invalidade desta (como ocorreria
na solução entre conflito de regras), por estar em rota de colisão com um princípio.8
Conclui-se, pois, que a revista institucionalizada viola o princípio basilar que é a
dignidade humana, na medida em que “coisifica” o visitante ao submetê-lo a exames
invasivos, ficando exposto a um tratamento humilhante, degradante e vexatório.
CONCLUSÃO
A revista íntima, tal como vem sendo realizada no Brasil constitui tratamento vexatório
e degradante, bem como prática que viola frontalmente direitos humanos garantidos e é
justamente por isso que recebe o nome de revista vexatória.
Existem duas questões relevantes a serem arrazoadas no tocante ao procedimento da
revista vexatória: em primeiro lugar, a referida prática vista pelas autoridades como
mecanismo de proteção e manutenção da segurança prisional viola frontalmente direitos
fundamentais garantidos constitucionalmente. Em segundo lugar, como se não bastasse, tal
prática é desproporcional e ineficaz para a finalidade pretendida, na medida em que a violação
aos direitos fundamentais é gritante enquanto que a apreensão de objetos por meio da revista
é diminuta.
Neste sentido, a revista vexatória padece de relevante eficiência, posto que os objetos
ilícitos frequentemente ingressam nos presídios por outros caminhos, que não pelos corpos
dos visitantes, padecendo, por conseguinte, de proporcionalidade, e pior, de legalidade.
Referido procedimento se mostra ilegítimo à medida que banaliza o princípio da
dignidade da pessoa humana (fundamento da República Federativa brasileira) e coisifica o
ser humano ao enxergá-lo, presumida e indistintamente, como um instrumento de frete ou
carga de objetos ilícitos.
Nesse diapasão, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, a revista vexatória
realizada no familiar do apenado dentro das unidades prisionais é deslegitimada e viola

8

Sobre a possibilidade de colisão entre regras e princípios, cite-se o Recurso Extraordinário n. 346180, julgado
pelo Supremo Tribunal Federal, em 14 de junho de 2011: “Ressalte-se desde logo que a previsão normativa da
garantia da coisa julgada sob a forma de regra não é suficiente, por si só, para pôr fim a qualquer
perspectiva de ponderação. Como vem reconhecendo a novel doutrina da hermenêutica constitucional, também
as regras jurídicas, em hipóteses excepcionais, submetem-se a um raciocínio ponderativo (Assim, por
exemplo, ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos, São Paulo:
Ed. Malheiros, 2009, p. 112 e segs. Em sentido próximo, mas com distinções sensíveis, BARCELLOS, Ana Paula
de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2005, p. 201 e segs.)”.
(Grifou-se).
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gravemente esse princípio por todos os lados em nome da supervaloração da segurança
prisional que se demonstra infundada.
Ademais, além de violar um valor supremo que se encontra na base de toda a vida
nacional, a referida atuação estatal contraria Tratado Internacional do qual o Brasil é
signatário, descumprindo-se, assim, o dever que o Estado tem de proibir em qualquer território
sob sua jurisdição atos que constituam tratamento ou penas cruéis, desumanos ou
degradantes.
Assim, conforme disciplina o art. 2º da Resolução nº 5 do CNPCP, devem ser vedadas
quaisquer formas de revista vexatória, desumana ou degradante, permitindo-se apenas o uso
de equipamentos eletrônicos capazes de identificar objetos ilícitos, com a excepcionalidade
da revista manual, respeitando-se, a vedação imposta pelo referido artigo. Por fim, vale
elucidar que a ausência de tais tecnologias nos presídios não legitima a realização de tais
práticas vexatórias.
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APONTAMENTOS SOBRE A APURAÇÃO DE NOTÍCIAS DE TORTURA NO ÂMBITO DA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO SISTEMA PRISIONAL E
DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Tiago Joffily, MPRJ
Airton Gomes Braga, MPRJ
Resumo: O trabalho descreve as rotinas de apuração de notícias de violência contra presos
no âmbito da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos
Humanos, órgão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com atribuição para,
dentre outras tarefas, apurar a ocorrência de tortura enquanto ato de improbidade
administrativa. O estudo tem um recorte temporal que vai de fev/2015 a jun/2016, período
em que foram recebidas 51 notícias de fato, tendo-se constatado e individualizado atos de
tortura contra presos em três casos diferentes. A análise desses casos revelou que o
tratamento que esses mesmos fatos recebem nas esferas criminal e administrativodisciplinar sugere a existência de mecanismo estrutural de ocultação das práticas de tortura
ocorridas no âmbito prisional análogo àquele verificado nos autos de resistência, em relação
aos crimes de homicídio praticados por policiais em situação de confronto. Dentro do
universo pesquisado, verificou-se que os casos de tortura são registrados na delegacia
policial como crimes de menor potencial ofensivo, seja de lesão corporal dos inspetores
contra os presos e vice-versa, seja de desacato destes contra aqueles, sendo o
arquivamento por falta de provas o desfecho mais comum, tanto em sede criminal, quanto
em sede correcional. Tal hipótese, ainda que necessite ser confirmada num universo mais
amplo e estatisticamente controlado, abre uma nova linha de investigação do fenômeno da
cifra negra nos delitos de tortura institucional ocorridos no Brasil.
Palavras-chave: sistema prisional; tortura; investigação; cifra negra.
Notes about torture investigation by the Rio de Janeiro´s Prison System and Human
Rights D.A. Office
Abstract: This paper describes the investigation routines of violence against prisoners cases
at Rio de Janeiro´s Prison System and Human Rights D.A. Office, which is the attorney office
with assignment to, among other tasks, determine the occurrence of torture as an act of
administrative improbity. The study scope runs from Feb/2015 to Jun/2016, period in which
it´s been received 51 complaints and 3 cases of torture against prisoners have been
elucidated. The analysis of these cases revealed that the investigation that those same facts
get in criminal and disciplinary spheres suggests the existence of a structural mechanism of
hiding prison torture cases similar to those verified in armed police confrontation deaths.
Within the group studied, it was found that cases of torture are registered in police station as
crimes of less dangerous potential, such as minor physical injury of inspectors against the
prisoners and vice versa or simply civil disorder. Also, the cases are usually closed for lack of
evidence, both by criminal D.A´s and internal corrections. This hypothesis, although needs to
be confirmed in a larger and statistically controlled universe, opens a new line of research
about the phenomenon of dark figure involving prison torture cases in Brazil.
Keywords: prison; torture; investigation; dark figure.
1. Introdução

A Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos do
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (PJTCSPDH) foi criada em 29 de abril de
2013, por meio da Resolução nº 1.821, do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, a
partir de requerimento dos promotores de justiça em atuação na área da execução penal.
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O ato normativo que criou o referido órgão de atuação definiu suas atribuições sob dois
vieses: o primeiro, territorial, abrangendo os municípios do Rio de Janeiro e Niterói; e o
segundo, material. Em relação à matéria, dispõe o artigo 2º da resolução, incumbe à
PJTCSPDH promover a defesa dos direitos transindividuais, judicial e extrajudicialmente,
sempre que relacionados ao sistema carcerário ou prisional, civil ou militar, incluindo as
situações em que haja aplicação de pena não privativa de liberdade e medida de segurança
ou quando afetos à reintegração social dos presos e egressos do sistema prisional.
Na promoção da defesa de tais direitos, à PJTCSPDH foi atribuída também a persecução de
atos, comissivos ou omissivos, no âmbito da improbidade administrativa, que afetem
diretamente a eficiência dos serviços públicos prestados no âmbito do sistema carcerário ou
prisional e de execução penal, consoante se extrai do artigo 4º da Res. GPGJ nº
1.821/2013.
É deste contexto que exsurge a atuação da PJTCSPDH no que se refere aos casos de
tortura noticiados no âmbito do sistema prisional fluminense, realizada sob duas linhas: (i)
ações para o fortalecimento dos mecanismos de controle (enfoque preventivo); e (ii)
investigação dos atos de violência com o propósito de responsabilização individual a título
de improbidade administrativa (enfoque repressivo).
No enfoque preventivo, a PJTCSPDH tem atuado, de maneira geral, sempre visando ao
fortalecimento do sistema de prevenção e combate à tortura previsto no Protocolo
Facultativo à Convenção da Organização das Nações Unidas contra a Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (OPCAT), internalizado no
ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 6.085, de 19 de abril de 2007, e que prevê a
obrigação dos Estados-parte de constituir órgãos internos encarregados da prevenção da
tortura e outros tratamentos cruéis, a fim de dar efetividade à própria convenção, aqui
promulgada pelo Decreto nº 40, de 15 de fevereiro de 1991. No Brasil, o Estado do Rio de
Janeiro foi o pioneiro nesta tarefa, com a criação, através da Lei Estadual nº 5.778, de 30 de
junho de 2010, do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura (MEPCT/RJ) e
do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura (CEPCT/RJ), órgãos
administrativamente vinculados à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
(ALERJ), tendo o CEPCT/RJ composição paritária entre o poder público e a sociedade civil,
com um assento destinado ao Ministério Público estadual.
É neste contexto que, ainda no enfoque preventivo, mas agora de forma mais específica, se
dá a atuação da PJTCSPDH, sobretudo no Grupo de Trabalho Interinstitucional de
Prevenção à Tortura (GT Tortura), organizado inicialmente a partir de notícias levadas ao
CEPCT/RJ sobre a existência de tortura sistemática na Cadeia Pública José Frederico
Marques, porta de entrada do sistema prisional fluminense. No âmbito do referido grupo de
trabalho, foi elaborado um plano de ação para a organização das atividades, podendo-se
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destacar como frutos o monitoramento dos óbitos ocorridos no sistema prisional e a
notificação compulsória pelos profissionais de saúde quando haja indícios de violência
contra interno. Além disso, vale destacar dentre as ações atualmente em curso as de
acompanhamento da atuação da Ouvidoria da SEAP (Secretaria Estadual de Administração
Penitenciária) e da necessidade de tornar a Ouvidoria do Sistema Prisional um órgão
autônomo e independente, na esteira do que preconiza o Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária (CNPCP); acompanhamento das apurações realizadas pela
Corregedoria da SEAP; monitoramento específico de casos de tortura relatados durante o
deslocamento de presos; sensibilização dos agentes penitenciários; capacitação e aplicação
do Protocolo de Istambul para os membros do CEPCT/RJ; dentre outras. Ao lado da
atuação do grupo de trabalho, há na PJTCSPDH inquéritos civis cujos objetos abarcam em
maior ou menor medida a maioria dos pontos previstos no plano de ação, a partir das
atribuições constitucionais e institucionais conferidas ao Ministério Público.
No enfoque repressivo, a atuação da PJTCSPDH se dá através da investigação dos atos de
violência com o propósito de responsabilização individual do agente a título de improbidade
administrativa. No período de fevereiro de 2015 a junho de 2016, espaço de tempo em que
efetivamente os autores estiveram à frente dos trabalhos na PJTCSPDH, foram recebidas
um total de 51 notícias de fato relacionados a violência praticada contra internos do sistema
prisional do Rio de Janeiro, dentre as quais 14 deram ensejo à instauração de procedimento
investigatório próprio. A experiência do dia-a-dia na PJTCSPDH revelou a necessidade de
uma sistematização do tratamento dado a essas notícias, uma vez que a maioria delas não
trazia elementos suficientes para a instauração de inquérito civil com alguma linha de
investigação ou mesmo chance de êxito na identificação dos envolvidos e das
circunstâncias fáticas, o que culminou na edição da Ordem de Serviço PJTCSPDH nº
02/2015. De acordo com tal normativa, as notícias genéricas e sem elementos devem ser
catalogadas em ficha própria e contabilizadas em uma planilha com a finalidade de dar uma
visão global das informações relacionadas aos relatos de violência institucional que
chegavam à Promotoria, possibilitando, por exemplo, identificar um elevado número de
notícias relacionadas a unidades específicas, tudo a indicar a necessidade de dar maior
atenção às notícias e à fiscalização daqueles estabelecimentos prisionais. A partir da
entrada em vigor da Ordem de Serviço, 36 notícias de fato foram cadastradas pela
secretaria da PJTCSPDH, relacionadas a 16 diferentes unidades prisionais.
Figura 1. Notícias de violência contra presos catalogadas de acordo com a OS nº 02/2015
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Fonte: PJTCSPDH

Tais estatísticas são ainda compartilhadas nas reuniões mensais do GT Tortura, de modo a
disseminar as informações e planejar ações conjuntas entre cada uma das instituições com
atribuição para a prevenção e o combate à tortura. Em relação às notícias de casos de
tortura e violência que veiculavam maiores elementos indicativos, tais como algum tipo de
identificação do agressor e/ou do agredido, circunstâncias mais detalhadas de tempo, lugar
e modo de execução, foram traçadas duas estratégias principais de apuração, com a
instauração de inquéritos civis públicos para a investigação: (i) de casos específicos e
pontuais melhor circunstanciados; e (ii) por unidade prisional, em casos menos
circunstanciados, mas com elementos de ligação que permitiam traçar linhas investigativas
com alguma chance de sucesso.
Ao final de junho de 2016, quando os autores deixaram de atuar na PJTCSPDH, dos 100
procedimentos apuratórios em tramitação no órgão, 33 deles diziam respeito a notícias de
tortura, maus-tratos ou violência contra internos do sistema prisional fluminense,
correspondendo tal temática, portanto, a um terço das investigações, podendo-se afirmar
que tal atividade é uma das principais desenvolvidas pela promotoria.
2. A tortura como ato de improbidade administrativa
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Antes de passar propriamente à análise dos casos investigados no âmbito da PJTCSPDH
em que foi possível circunstanciar devidamente os atos de violência, faz-se necessário tecer
alguns comentários sobre a caracterização da tortura no âmbito do sistema penitenciário
como ato de improbidade administrativa.
Como não se ignora, a Lei nº 8.429/92 foi editada para dar efetividade ao preceito do art. 37,
§4º, da Constituição da República, segundo o qual os atos de improbidade administrativa
importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na
indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em
lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Referido diploma legal cuidou de tipificar, de forma
exemplificativa, atos que ferem a probidade na condução dos negócios da administração,
dividindo-os em três grandes grupos, a saber: a) os atos de improbidade administrativa que
importam enriquecimento ilícito (art. 9º); b) os atos de improbidade administrativa que
causam prejuízo ao erário (art. 10); e c) os atos de improbidade administrativa que atentam
contra os princípios da administração pública (art. 11). Este último dispositivo legal
mencionado dispõe que “constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições”. A propósito dos
princípios da administração pública, ressalta o art. 4º da mencionada lei que “os agentes
públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos
que lhe são afetos”, o que significa que incorre em ato de improbidade administrativa,
sujeitando-o às sanções previstas no art. 12, o agente público que transgride os princípios
explicitados no art. 37, caput, da Constituição.
Especificamente no que pertine à questão da tortura no sistema prisional, é a própria
Constituição que em seu art. 5º, inc. XLIX, assegura às pessoas privadas de liberdade o
direito fundamental de ter sua integridade física e moral respeitada.
No que refere aos atos de improbidade caracterizados pela violação de princípios, a doutrina
especializada assevera que:
Ante a natureza e a importância dos interesses passíveis de serem
lesados pelos ímprobos, afigura-se louvável a técnica adotada pelos
arts. 4º e 11 da Lei nº 8.429/92, preceitos em que a violação aos
princípios regentes da atividade estatal, ainda que daí não resulte
dano ao erário, consubstanciará ato de improbidade. Deve-se
observar, ainda, que referidos dispositivos da Lei nº 8.429/92
apresentam-se como verdadeiras normas de integração de eficácia
da Constituição da República, pois os princípios por eles tutelados há
muito foram consagrados nesta.
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Na sistemática da Lei de Improbidade, o dever jurídico de observar
os princípios regentes da atividade estatal é inicialmente visualizado
em seu art. 4º [...].
Trata-se de preceito que repetiu literalmente o núcleo do art. 37,
caput, da Constituição da República [...].
O dever jurídico previsto no art. 4º da Lei nº 8.429/92 é
complementado e integrado pelo art. 11 do mesmo diploma legal,
dispositivo este que instituiu a tipologia legal dos ‘atos de
improbidade administrativa que atentam contra os princípios da
administração pública’ [...]
A leitura do caput do dispositivo denota claramente que a
improbidade poderá estar consubstanciada com a violação aos
princípios

da

legalidade

e

da

imparcialidade

(rectius:

impessoalidade), o mesmo ocorrendo com a inobservância dos
valores de honestidade e lealdade às instituições, derivações diretas
do princípio da moralidade. A moralidade, por sua vez, concentra o
sumo de todos os valores extraídos dos princípios regentes da
atividade estatal, o que permite dizer que a tipologia constante do art.
11 da Lei nº 8.429/92 a todos alcança, ainda que advenham de
princípios implícitos no sistema. (GARCIA; ALVES, 2014, p. 285-287)
Ademais disso, Garcia e Alves advertem que, “em rigor técnico, erário e patrimônio público
não designam objetos idênticos, sendo este mais amplo que aquele” (2014, p. 281), na
medida em que o patrimônio público seria –
o conjunto de bens e interesses de natureza moral, econômica,
estética, artística, histórica, ambiental e turística pertencentes ao
Poder Público, conceito este extraído do art. 1º da Lei nº 4.717/65 e
da dogmática contemporânea, que identifica a existência de um
patrimônio moral do Poder Público (GARCIA; ALVES, 2004, p. 281)
Assim, concluem os autores:
o sistema instituído pela Lei n. 8.429/1992 não visa unicamente a
proteger a parcela de natureza econômico-financeira do patrimônio
público, sendo ampla e irrestrita a abordagem deste, o que exige
uma proteção igualmente ampla e irrestrita, sem exclusões
dissonantes do sistema. (GARCIA; ALVES, 2004, p. 283)
As lições da doutrina especializada são em tudo corroboradas pela jurisprudência. Veja-se,
a este respeito, no que refere à tortura institucional como improbidade administrativa, que a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça recentemente proferiu acórdão unânime, no
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Recurso Especial nº 1.177.910/SE, sob a relatoria do ministro Hermann Benjamin, firmando
entendimento no sentido de caracterizar-se como ato de improbidade administrativa a
violência perpetrada por agentes do estado contra pessoas custodiadas sob sua
responsabilidade, valendo transcrever os seguintes trechos da ementa do acórdão:
11. O legislador, ao prever, no art. 11 da Lei 8.429/1992, que
constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de lealdade às instituições, findou por tornar de
interesse público, e da própria Administração, a proteção da
legitimidade social, da imagem e das atribuições dos entes/entidades
estatais. Daí resulta que atividade que atente gravemente contra
esses bens imateriais tem a potencialidade de ser considerada
improbidade administrativa.
[...]
13. Na hipótese dos autos, o ato ímprobo se caracteriza quando se
constata que as vítimas foram torturadas, em instalações públicas,
ou melhor, na Delegacia de Polícia. O V. Acórdão recorrido afirma:
..."terem submetido alguns presos que se encontravam custodiados
na delegacia local a "espancamentos, asfixia e graves ameaças,
para confessaram a prática de crimes". (fls. 122-123, grifo
acrescentado).
Conclusão: violência policial arbitrária é ato que viola frontalmente os
mais elementares princípios da Administração Pública
14. A violência policial arbitrária não é ato apenas contra o particularvítima, mas sim contra a própria Administração Pública, ferindo suas
bases de legitimidade e respeitabilidade. Tanto assim que essas
condutas são tipificadas, entre outros estatutos, no art. 322, do
Código Penal, que integra o Capítulo I ("Dos Crimes Praticados por
Funcionário

Público

contra

a

Administração

Pública,

grifo

acrescentado"), que por sua vez está inserido no Título XI ("Dos
Crimes contra a Administração Pública"), e também nos artigos 3º e
4º da Lei 4.898/65, que trata do abuso de autoridade.
15. Em síntese, atentado à vida e à liberdade individual de
particulares, praticado por agentes públicos armados – incluindo
tortura, prisão ilegal e "justiciamento" -, afora repercussões nas
esferas penal, civil e disciplinar, pode configurar improbidade
administrativa, porque, além de atingir a pessoa-vítima, alcança
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simultaneamente interesses caros à Administração em geral, às
instituições de segurança pública em especial, e ao próprio Estado
Democrático de Direito. Nesse sentido: REsp 1081743/MG, Relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24.3.2015,
acórdão ainda não publicado.
3. Relato dos casos de tortura identificados

Inicialmente, havia poucas esperanças de que as apurações empreendidas nos inquéritos
civis públicos instaurados no âmbito da PJTCSPDH para a apuração de casos de tortura e
responsabilização dos agentes no âmbito da improbidade administrativa levassem a algum
resultado, dada a interferência de diversos fatores que contribuíam negativamente para a
colheita dos elementos necessários para embasar eventual ação de responsabilização
individual, tais como: (a) medo dos presos – vítimas e testemunhas – em se identificar e
sofrer represálias dentro do próprio sistema prisional; (b) medo de eventuais testemunhas
em se identificar e prestar declarações; (c) restrição do programa de Proteção a Vítimas e
Testemunhas (PROVITA) em receber vítimas condenadas ou presas; (d) inexistência de
programa estadual alternativo; (e) não realização de exame de corpo de delito em tempo
hábil; (f) sistema de monitoramento por câmeras inexistente ou com capacidade de
armazenamento muito curta. Tais dificuldades foram também algumas das observadas por
Taiguara Soares Líbano de Souza, quando da análise dos relatórios de fiscalização do
MEPCT/RJ no estudo que culminou em sua tese de doutoramento (SOUZA, 2015. p. 254).
A aposta que se fazia naquele primeiro momento relacionava-se mais a uma eventual
combinação de informações por meio da estratégia instituída pela Ordem de Serviço nº
02/2015 e/ou a uma eventual situação de flagrância do ato de tortura quando da realização
das fiscalizações de rotina a que estão incumbidas diversas instituições, dentre as quais o
MPRJ, inclusive extraordinariamente por meio da PJTCSPDH.
Ao contrário das expectativas, no entanto, foi justamente em investigações onde se reunia
uma série de casos ocorridos em determinada unidade prisional ou relacionados a algum
grupamento especial da SEAP que se conseguiu chegar à identificação inequívoca e
individualizada de atos de violência contra presos.
A seguir, passaremos a relatar os três casos em que foi possível desvendar de forma segura
a autoria e materialidade de atos específicos de tortura e violência institucional contra
presos do sistema prisional fluminense

3.1. Caso 1: Serviço de Operações Especiais, transporte de presos
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O inquérito civil relacionado a este primeiro caso foi instaurado para apurar inúmeras
notícias de agressões ocorridas durante o deslocamento dos presos e praticadas por
agentes penitenciários integrantes do Serviço de Operações Especiais (SOE), responsável
pela realização de todo o transporte de presos no âmbito da SEAP para apresentação em
audiências, atendimento médico, transferências internas, entre outros.
Um dos casos noticiados dizia respeito a um “preso famoso”, a quem se atribuía a prática de
crime relacionado às manifestações de 2013 ocorridos no Rio de Janeiro. Referido preso
sempre registrava, em delegacia policial ou durante as audiências judiciais, a ocorrência das
violências sofridas por ele e outros presos, seja de internos, seja de inspetores de
segurança e administração penitenciária (ISAP’s).
Aproveitando sua colocação em liberdade provisória e dada a recorrência do seu nome
aparecer nas investigações a cargo da PJTCSPDH sobre tortura e violência, o preso foi
convidado a prestar depoimento, tendo relatado, na oportunidade, que um dos fatos
investigados teria sido filmado e que as filmagens, inclusive, já constavam de Processo
Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado no âmbito da SEAP para a apuração do evento.
É importante destacar que este mesmo fato também havia dado ensejo à lavratura de
Termo Circunstanciado na Delegacia de Polícia da circunscrição da unidade, no qual os
ISAP’s figuraram como autores da contravenção penal de vias de fato e do crime de abuso
de autoridade contra o preso, tendo tal procedimento criminal sido arquivado pelo órgão do
Ministério Público com atribuição, sob o fundamento da inexistência de prova suficiente da
prática dos fatos tidos como delituosos.
A PJTCSPDH requisitou cópia integral do referido PAD, que inicialmente veio sem cópia da
mídia em que estaria a filmagem dos fatos. Insistindo-se na existência e na remessa da
mídia, esta finalmente foi entregue, sendo possível, da análise das imagens, constatar
claramente a agressão do preso por um dos ISAP’s que o conduz de volta à portaria da
unidade prisional em que estava acautelado.
Embora referidos fatos ainda estejam sob apuração no âmbito administrativo-disciplinar,
dada a independência entre as esferas de responsabilização, o MPRJ, por meio da
PJTCSPDH, ajuizou ação civil pública por ato de improbidade contra os agentes
penitenciários envolvidos na agressão.
O juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Rio de Janeiro para onde foi
distribuída a ação indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo liminarmente sem
exame do mérito, por entender que o fato ali narrado, a despeito de sua gravidade, não
caracterizaria improbidade administrativa, uma vez que não relacionado à malversação de
recursos públicos ou a qualquer prejuízo ao erário. Referida sentença foi confirmada pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em sede de apelação, sob os mesmos
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argumentos, tendo tal acórdão sido objeto da interposição de recurso especial pelo MPRJ,
ainda pendente de julgamento.

3.2. Caso 2: Penitenciária Lemos de Brito

No segundo caso, o inquérito civil inicialmente se destinava à apuração da ocorrência de
mortes de presos e violência institucional na Penitenciária Lemos de Brito.
Dentre as diversas notícias reunidas no aludido procedimento, constava uma que dava
conta do espancamento de um preso por 9 agentes penitenciários daquela unidade. Foram
recebidas por diversos órgãos do MPRJ várias cartas desse preso, que se identificava e
insistia que o caso fosse apurado.
Requisitadas informações sobre a existência de sindicância instaurada para a apuração de
tal fato a resposta foi positiva, sendo certo que a simples leitura do respectivo PAD já
revelava indícios fortíssimos de que a denúncia do preso era pertinente. Diversos outros
internos foram ouvidos na apuração disciplinar e confirmavam o espancamento ali
investigado. Os agentes penitenciários apontados como agressores e outros envolvidos, por
sua vez, apresentavam uma versão incrível, insistindo em afirmar que o próprio preso teria
se atirado de cara contra a grade da cela para incriminá-los indevidamente.
Os fatos tinham sido inicialmente registrados na delegacia de polícia da circunscrição da
unidade prisional como crime de tentativa de lesão corporal do preso contra os agentes
penitenciários, o que, por si só, já é bastante inverossímil. Apesar disso, o Termo
Circunstanciado lavrado em desfavor do preso segue tramitando.
Nada obstante essa versão inicial dada aos fatos, um mês após sua ocorrência, o preso se
entrevistou com órgão da Defensoria Pública que atua na unidade e revelou a tortura
sofrida, tendo a Defensoria o encaminhado à mesma delegacia de polícia para registrar sua
versão dos fatos, ensejando à instauração de novo Termo Circunstanciado, agora
veiculando o crime de lesão corporal leve dos agentes penitenciários contra o preso. Este
procedimento investigatório criminal foi arquivado pela promotoria de justiça com atribuição,
também sob o fundamento da inexistência de prova suficiente da prática dos fatos tidos
como delituosos.
Ressalte-se que o PAD instaurado para a apuração dos fatos no âmbito correicional reunia
farta prova da ocorrência de tortura contra o preso, destacando-se os seguintes principais
elementos neste sentido: (a) o preso sofreu diversos hematomas na face, tendo sido,
inclusive, submetido a exame de tomografia computadorizada em razão da gravidade dos
ferimentos que ostentava; (b) os agentes penitenciários negaram as agressões
apresentando a pouco crível versão de que o preso propositalmente se chocou com a face
contra a porta de grade para acusá-los falsamente; (c) negativa da autoridade policial em
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registrar os fatos na noite em que ocorreram, dado o estado grave em que se encontrava o
preso; (d) retorno dos ISAP’s com o preso à delegacia de polícia no dia seguinte para
registro dos fatos da forma mencionada, segundo sua versão; (e) a versão do preso só foi
levada a registro um mês mais tarde, a pedido da Defensoria Pública; (f) na sindicância
originalmente instaurada, diversos presos que estavam no isolamento, onde teriam ocorrido
os fatos, confirmaram a versão do espancamento apresentada pelo preso. Apesar disso,
referido PAD em que se apurava a conduta dos agentes penitenciários foi arquivado no
âmbito da SEAP quando da notícia do arquivamento promovido pelo MPRJ em relação às
agressões sofridas pelo preso.
Convencendo-se da desnecessidade de produção de outras provas, a PJTCSPDH ajuizou
ação civil por ato de improbidade, cuja inicial não foi imediatamente deferida pelo juízo
sorteado das Varas da Fazenda Pública da Capital, que pediu esclarecimentos ao Ministério
Público sobre a identidade dos fatos imputados como ímprobos na inicial e aqueles
constantes do Termo Circunstanciado arquivado perante o Juizado Especial Criminal.

3.3. Caso 3: Cadeia Pública José Frederico Marques

Por fim, quanto ao terceiro caso, o procedimento investigatório foi instaurado visando à
apuração de diversos relatos de agressões ocorridas no âmbito da Cadeia Pública José
Frederico Marques, unidade prisional que funciona como porta de entrada do sistema
penitenciário fluminense para o público masculino, recebendo e realizando a triagem dos
recém ingressos no sistema. A instauração se deu a partir de diversas notícias relatando
atos de tortura e violência naquela unidade prisional em um período específico, entre o final
de 2014 e início de 2015. Nestes casos, os presos encontravam-se absolutamente
indignados, devidamente identificados e dispostos a colaborar com a investigação dos fatos.
Foram pessoalmente ouvidos quatro presos vítimas de tortura, a partir de denúncias que
fizeram diretamente ao Ministério Público, sendo certo que os relatos dessas vítimas
identificavam um grupo de agentes penitenciários, alguns nominalmente, como os sendo
agressores. Ao longo das investigações, os nomes desses agentes se repetiam
constantemente, tendo sido constatado que faziam parte da mesma turma, integrando o
mesmo plantão na Cadeia Pública José Frederico Marques.
É de relevo notar que alguns desses fatos também tinham sido objeto de registro de
ocorrência policial à época, muito embora tenham sido, desta vez, capitulados sob a forma
de crime de desacato praticado pelo preso contra o agente penitenciário por todos referido
como sendo o mais violento. Referido Termo Circunstanciado dera causa ao oferecimento
de denúncia pelo Ministério Público contra o preso, estando o processo em fase de
alegações finais escritas.
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Recentemente indagado pelo juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) sobre a existência
de investigação em curso no âmbito do Ministério Público, foi informado àquele órgão
judiciário a tramitação de inquérito civil público para apuração dos fatos, no qual foram
reunidos indícios contundentes contra esse agente específico, apontado como agressor. O
juízo da VEP notificou então o referido agente penitenciário para tomar ciência da
manifestação do Ministério Público e colheu, nos autos do procedimento especial instaurado
naquela vara, declaração do apontado ISAP negando qualquer responsabilidade em relação
aos fatos.
Considerando a gravidade dos fatos e a existência de diversos elementos de prova no bojo
da investigação, a PJTCSPDH se dirigiu aos estabelecimentos penais onde se encontram
atualmente acautelados 3 dos presos que foram vítimas dos atos de violência investigados e
realizou sua oitiva, oportunidade em que prestaram declarações colhidas em áudio e
reconheceram por fotografia alguns dos agentes penitenciários agressores, confirmando a
qualificação dos mesmos em consonância com os nomes declinados nos relatos iniciais.
Vale mencionar que, durante a realização da referida diligência foi possível constatar a
intensidade da violência sofrida por um dos presos, o qual desenvolveu diversos problemas
de locomoção, fazendo uso de cadeira de rodas atualmente, em decorrência das agressões
de que foi vítima e que lhe causaram fraturas nas vértebras.
A despeito do bom andamento desta investigação e da robustez dos elementos de prova
nela colhidos, não houve tempo hábil para a propositura da competente ação civil por ato de
improbidade antes da remoção voluntária dos autores da PJTCSPH.
4. Observações principais e horizonte de pesquisa

A análise desses três casos revela alguns pontos de contato entre eles, o que pode sugerir
uma sistematização de como a tortura é tratada no âmbito do sistema prisional fluminense,
judicial e extrajudicialmente, nas competentes esferas de responsabilização.
Em primeiro lugar, importa destacar que os três casos examinados neste trabalho eram
objeto de investigações específicas pela Corregedoria da SEAP, nas quais houve a reunião
de documentos cuja análise, por si só, já permitiam a responsabilização pessoal dos
agentes envolvidos, o que nunca ocorreu, seja pelo arquivamento do processo
administrativo ou pela procrastinação em sua conclusão.
Por outro lado, é bem verdade que os três casos igualmente chegaram ao conhecimento do
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, não apenas no âmbito da tutela coletiva,
mas também na esfera criminal. Nesta seara, no entanto, os casos costumam chegar não
sob a roupagem do crime de tortura, mas como crimes de menor potencial ofensivo, seja
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dos presos contra os agentes – em sua maioria – ou dos agentes contra os presos, sendo
inegavelmente relegados a uma importância menor no sistema de justiça criminal.
Aliás, o registro dos fatos em sede policial, nestas circunstâncias e sob outras capitulações,
garante o protagonismo do relato aos agentes penitenciários, caso, em outros plantões ou
momentos, os presos decidam relatar as torturas sofridas, de maneira que embora os fatos
ocorridos até sejam objeto de registro policial, o são com outra versão.
A analogia desta sistemática com os autos de resistência relacionados aos homicídios
praticados por agentes policiais em situação de confronto – onde se formaliza a ocorrência,
mas dando-lhe roupagem jurídica diversa da que deveria ter – é inevitável, sendo certo que
tal proceder acaba contribuindo para o incremento da cifra oculta1 no que refere a atos de
tortura institucional.
Do mesmo modo que os autos de resistência, esses termos circunstanciados acabam sendo
arquivados pelo Ministério Público sob o fundamento da inexistência de provas suficientes
quanto à autoria e a materialidade para a deflagração de eventual ação penal, uma vez que
o órgão ministerial não costuma creditar à versão da vítima-preso o mesmo valor de
veracidade de outros casos, mesmo diante de narrativas fantasiosas dos agentes
penitenciários.
Ainda quando os casos chegam ao sistema de justiça criminal sob a roupagem de crime de
tortura, há literatura sobre o assunto em que se verifica fenômeno semelhante ao observado
no presente trabalho. Maria Gorete Marques de Jesus conduziu dois importantes estudos
sobre o tema, analisando, no primeiro, ações penais veiculando crimes de tortura julgadas
em primeira instância na cidade de São Paulo e, no segundo, recursos relacionados a ações
penais por crime de tortura julgados por tribunais de todo o país. Em ambos os estudos, a
pesquisadora identificou que na maioria dos casos de tortura praticada por agente do estado
há indícios de que o julgamento se dá preponderantemente pelo perfil dos acusados, das
vítimas e testemunhas (JESUS, 2010, p. 10; JESUS e CALDERONI, 2015, p. 49;61),
resultando na absolvição do réu muitas vezes pela desqualificação da versão da vítimapreso e dos depoimentos das testemunhas-presos em detrimento da versão do réu-agente
do estado, mesmo diante de provas contundentes da autoria e materialidade (JESUS, 2010,
p. 14-15; JESUS e CALDERONI, 2015, p. 58-59).
No âmbito correicional, por sua vez, os fatos que chegam ao conhecimento da SEAP até
são investigados, mas sempre sob a lógica de prevenir eventuais questionamentos externos
e não com o real propósito de responsabilizar os agentes desviantes. Tanto assim que, a
despeito da independência entre as esferas de responsabilização, basta a notícia de que a
correlata investigação criminal foi arquivada para que a respectiva sindicância ou processo
1

Cifra oculta consiste na diferença entre o número de fatos ocorridos e aqueles que efetivamente
chegam ao conhecimento das autoridades (ZAFFARONI et. al., 2003, v. 1, p. 44).
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administrativo disciplinar também o seja, mesmo havendo em seu bojo elementos
contundentes da autoria e materialidade do ato investigado.
Finalmente, na seara da responsabilização por improbidade administrativa, o que a
experiência na PJTCSPDH nos indicou é uma predisposição do Poder Judiciário em não
aceitar a caracterização da tortura como ato de improbidade administrativa, em que pese o
entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a doutrina
especializada e a própria literalidade da lei, no sentido de que a tortura institucional viola
princípios da administração pública e enseja a responsabilização do agente agressor
também no campo da improbidade administrativa.
De acordo com Taiguara Líbano Soares de Souza, a prática de tortura em estabelecimentos
de privação de liberdade no Estado do Rio de Janeiro é endêmica e institucionalizada,
apresentando esta unidade da federação um dos maiores índices de incidência do país
(SOUZA, 2015. p. 221-223; 251-253). Os fatores observados no presente trabalho
contribuem para a continuidade e consolidação de tal prática no âmbito do sistema
penitenciário fluminense. Isto porque, mesmo com a colaboração dos presos e a reunião de
provas contundentes, os agressores acabam não sendo responsabilizados, nem
administrativamente, nem judicialmente. Aliás, esta observação é semelhante a que se
extrai da já mencionada pesquisa sobre o julgamento de casos de tortura na cidade de São
Paulo (JESUS, 2010, p. 23-24).
Em que pese o diminuto espectro de abrangência geográfica e temporal deste trabalho, os
achados aqui descritos apontam para um importante horizonte de pesquisa para tentar
compreender melhor o fenômeno da cifra oculta nos casos de tortura institucional, a forma
como esses casos são levados ao conhecimento dos órgãos de controle e qual o tratamento
que lhes é dispensado, tudo a sugerir a existência de um mecanismo estrutural de ocultação
de tal prática ocorrida no âmbito prisional.
Neste diapasão, nos parece especialmente relevante a realização de pesquisas em um
universo mais amplo e estatisticamente controlado, tendo o presente trabalho nos indicado
um campo possivelmente fértil para esse fim, qual seja: a análise de todos os termos
circunstanciados em tramitação ou arquivados nos Juizados Especiais Criminais, com
competência para julgar delitos de menor potencial ofensivo na área territorial onde estão
localizadas as unidades prisionais, em que figurem como partes (autor do fato e/ou vítima)
presos e agentes penitenciários, bem como aqueles que tenham por local do fato o próprio
estabelecimento prisional.
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Doação Obrigatória de Material Genético por Condenados: ferramenta de
biopoder?
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Resumo: A despeito das tecnologias de vigilância estarem entre as discussões mais
atuais, desde a origem do Estado Moderno, há coleta de informações sobre
populações no intuito de governá-las. A organização das sociedades e as tecnologias
de vigilância mudaram, mas o controle social se mantém, o que pode ser analisado
através do controle de seus corpos com objetivo preservar a segurança das pessoas –
o biopoder. Entre os avanços tecnológicos que passaram a ser utilizados como
ferramenta de bipoder está a tecnologia do DNA. A utilização do DNA na identificação
humana ganhou força a partir de 1980 e já em 1990 eram estabelecidos bancos de
perfis genéticos para a persecução penal pelo Reino Unido, permitindo manter o
controle sobre os dados de grupos estabelecidos. No Brasil, apesar da tecnologia do
DNA na identificação criminal ser usada há cerca de 20 anos, o estabelecimento de
um Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG) com fins criminais foi feito a partir da
lei 12.654/12. Esta lei, entre outras providências, tornou obrigatório aos condenados
por crimes hediondos a doação de material biológico para a identificação do perfil
genético e introdução no BNPG. Através de pesquisa exploratória, por meio de
documentação indireta de fontes secundárias, avaliou-se criticamente a Lei 12.654 de
2012, seus limites no controle dos corpos sob a ótica do respeito aos direitos
humanos, sobretudo dos condenados. Reconhece-se no BNPG um dispositivo de
biopoder, sendo necessárias maiores discussões a esse respeito, uma vez que os
debates durante a aprovação da lei 12654/2012 foram restritos.
Palavras-chave: Lei 12.654/2012; BNPG; vigilância; controle; biopoder.
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Introdução

A despeito das tecnologias de vigilância estar entre as discussões mais atuais,
desde a instalação do Estado Moderno, há coleta de informações sobre populações,
no intuito de governá-las (RICHTER, 2016). As tecnologias mudaram, mas o controle
social se mantém, o que pode ser analisado através da premissa do biopoder.
O biopoder teria como objetivo preservar a segurança das pessoas em uma
sociedade utilizando-se de um poder que controla seus corpos para proteger (DINIZ e
OLIVEIRA, 2014). Sem dúvida, esta foi uma das premissas da sociedade disciplinar
descrita por Michel Foucaut (FOUCAUT, 2004). No entanto, apesar de atualmente
nossa sociedade aproximar-se mais à concepção de controle de Deleuze (COSTA,
2004), ainda são comuns as propostas de atuação diretamente sobre os corpos, como
no estabelecimento de Bancos de Perfis Genéticos para persecução penal.
Por meio de pesquisa exploratória, a ser desenvolvida a partir de
documentação indireta de fontes secundárias como livros e artigos, buscou-se analisar
o enquadramento da Lei 12.654 de 2012, que prevê a coleta de perfil genético de
condenados, como instrumento atual de biopoder, avaliando criticamente os limites do
controle dos corpos sob a ótica do respeito aos direitos humanos.

A tecnologia do DNA e a Lei 12.654/2012

Há pouco mais de 50 anos, acontecia um grande marco na história científica
mundial. O Ácido Desoxirribonucleico (DNA) foi descoberto em 1869 pelo bioquímico
suíço Johann Friedrich Miescher, mas foi apenas em 1953 que os cientistas James
Watson e Francis Crick identificaram a estrutura tridimensional dessa molécula. A
partir

daí,

diversos

foram

os

avanços

biotecnológicos

que

auxiliaram

no

desenvolvimento de vários fatores relacionados diretamente ao ser humano. Criaramse novas técnicas de diagnóstico e prevenção de doenças, além do surgimento da
identificação pelo material genético.
Dessa forma, a identificação humana por DNA permitiu um significativo avanço
nas questões de paternidade, desastres em massa, desaparecimentos (GRANT, 2011)
e permitiu a construção de bancos de perfis genéticos com fins de persecução penal.
Os pioneiros na criação de um banco de perfis genéticos e utilização desse
material para identificação foram o Reino Unido e os Estados Unidos da América. No
Brasil, antes do estabelecimento do banco, ocorreu-se a implantação do CODIS
(Combined DNA Index System) em 2009, programa criado em 1998 nos EUA que
permite comparar entre si os perfis genéticos cadastrados no sistema o que

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão ISSN:2317-0255 - Página 71

proporciona uma identificação rápida dos criminosos reincidentes (GARRIDO e
RODRIGUES, 2015).
A partir do software CODIS, os perfis genéticos são inseridos no banco de
dados sob a forma de sequências de DNA denominadas microssatélites (STR – short
tandem repeat). Esta região é altamente polimórfica, ou seja, apresenta variações o
que possibilita diferenciar pessoas. A análise dos STRs é feita por uma técnica de
biologia molecular chamada Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) que promove a
amplificação do material genético de interesse com iniciadores (primers) específicos
(GARRIDO e RODRIGUES, 2015).
Em 2012, foi promulgada a Lei 12.654, alterando a Lei de Identificação Criminal
e a Lei de Execução Penal. Mas, foi apenas um ano depois que o Decreto nº
7.950/2013 institui o Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG) e a Rede Integrada
de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG) (GARRIDO e RODRIGUES, 2015). Assim,
tornou possível a identificação criminal pelo material genético a partir da sua coleta e
armazenamento em bancos de dados.
Contudo, o ponto nevrálgico dessa legislação seria ter tornado obrigatória a
coleta do material biológico e a identificação do perfil genético de condenados por
crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, ou por
qualquer dos crimes previstos no art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990
(BRASIL, 2012; GARRIDO e RODRIGUES, 2015).
Não se questiona que esta nova forma de investigação criminal pode contribuir
para a resolução de crimes. No entanto, é preciso reconhecer quais os caminhos que
levaram à demanda social por esse tipo de legislação e considerar as contradições
legais e bioéticas que envolvem o controle de corpos por meio da coleta, estocagem e
utilização do material genético, sobretudo da coleta obrigatória do condenado
(GARRIDO e RODRIGUES, 2015).
Biopoder

Em seus estudos, Michel Foucault utiliza o termo biopoder para enfatizar o
controle do estado sobre a população, com ênfase na segurança pública. Segundo
Foucault, é por meio de normas e leis que se torna possível oprimir as pessoas com o
objetivo de controlá-las. No entanto, para que esse sistema tenha sucesso, não basta
criar normas, mas se deve também vigiar a população. Dessa forma, através da
vigilância e da punição se mantém a normatização como uma tentativa de controle que
garantirá o sistema de defesa da sociedade (FOUCAULT, 2004 e FERREIRA, 2016)
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Não é possível mencionar o termo segurança sem deixar de refletir sobre os
meios de punição àqueles que violaram as normas. Foi na famosa obra “Vigiar e
Punir” que Michel Foucault criou alguns questionamentos sobre o biopoder, com
ênfase no sistema penitenciário. O poder, nesse caso, se identifica como um poder
disciplinar que mantém a normatização através da vigilância e da punição (DINIZ e
OLIVEIRA, 2014).
Contudo, é possível observar que o Estado não mantém o monopólio do poder
uma vez que ele não pode ter controle de tudo e, por isso, está ramificado na
sociedade formando uma rede de capilares como descrito pela “Sociedade
Disciplinar”.
Para Foucault, é necessário analisar o poder exercido por essa rede de
capilares para depois seguir para o Estado, observando como é a interação entre eles,
ou seja, o poder não está restrito ao Estado. Sobre isso, Foucault afirma:
Situar o problema em termos de Estado significa continuar situando-o
em termos de soberano e soberania, o que quer dizer, em termos de
Direito. [...] Eu não quero dizer que o Estado não é importante; o que
quero dizer é que as relações de poder e, consequentemente, sua
análise se estendem além dos limites do Estado. Em dois sentidos:
em primeiro lugar, por que o Estado, com toda a onipotência do seu
aparato, está longe de ser capaz de ocupar todo o campo de reais
relações de poder, e principalmente porque o Estado apenas pode
operar com base em outras relações de poder já existentes. O Estado
é a superestrutura em relação a toda uma série de redes de poder
que

investem

o

corpo,

sexualidade,

família,

parentesco,

conhecimento, tecnologia, etc. (FOUCAULT apud DANNER, 2010)

Inicialmente, o corpo era o principal alvo de castigo e o condenado era
martirizado no meio de praças públicas até a morte. Com o passar dos anos, as
formas de punição mudaram e, aos poucos, surgiu o pensamento de que praticar a
morte de condenados, por si só, era uma forma paradoxal de se igualar ao ato
criticado. Assim, a punição praticada começou a ser vista com outros olhos, fazendo o
carrasco se parecer com criminoso, os juízes aos assassinos, invertendo no último
momento os papéis, fazendo do supliciado um objeto de piedade e de admiração. A
partir daí, há uma mudança na punição uma vez que agora é a própria condenação
que marcará o delinquente com sinal negativo e unívoco. (FOUCAULT, 2004).

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão ISSN:2317-0255 - Página 73

Transição da Sociedade Disciplinar para a Sociedade de Controle

Após o advento econômico e dos direitos sociais após 2ª Guerra Mundial, o
mundo passou a sofrer com desindustrialização e aumento do desemprego, a partir de
1960-70. Tal realidade gerou aumento nas taxas de crimes e permitiu caracterizar uma
Sociedade Excludente (YOUNG, 2002). Dessa forma, fica cada vez mais evidente no
mundo o medo do crime, do terrorista, do hacker e, em resposta, as sociedades da
modernidade tardia demandaram o aumento da vigilância (BAUMAN, 1999).
Nesse contexto, a sociedade disciplinar dá lugar à sociedade de controle,
descrita por Deleuze (1990). Diferente da sociedade disciplinar que apresenta moldes
de poder ramificados na sociedade, a sociedade de controle apresenta uma ausência
de limites definidos. Dessa forma, segundo Deleuze, o indivíduo deixa de ser rotulado
por sua assinatura para ser identificado por uma senha (DELEUZE, 1990), ou seja, o
poder deixa de ser vertical para ser horizontal (COSTA, 2004):
O poder hoje seria cada vez mais ilocalizável, porque disseminado
entre os nós das redes. Sua ação não seria mais vertical, como
anteriormente, mas horizontal e impessoal. É verdade que a
verticalidade sempre esteve associada à imagem de alguém: é o ícone
que preenche o lugar do poder. Mas numa sociedade inteiramente
axiomatizada, as instâncias de poder estão dissolvidas por entre os
indivíduos, o poder não tem mais uma cara (COSTA, 2004).

Dessa forma, o que se observa é uma mudança no Estado que passa a ser
onipresente na sociedade sendo esta controlada constantemente de uma forma mais
transparente, termo esse que se observa no modelo do panóptico nas prisões
(COSTA, 2004). Portanto, o atual sistema está inserido em uma sociedade de controle
que nada mais é do que o controle da população a partir de uma vigilância constante e
onipresente. GARLAND (2008) vai além, e reconhece que se desenvolveu uma cultura
do controle caracterizada pela gestão dos riscos e da segurança das pessoas.
Todavia, apesar da cultura e das sociedades terem mudado, acompanhadas de
novas tecnologias que permitem o controle, reconhecemos que o controle direto dos
corpos, na forma mais clássica do biopoder foucautiano ainda persiste.
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Uma abordagem foucaultiana do BNPG

Para PESSOA e GARRIDO (2012), o biopoder não está apenas ligado à
regulação de um corpo tornado público e acessível ao olhar, mas também à
constituição da intimidade, o que evidencia, mais uma vez, o impacto que o biopoder
tem sobre os indivíduos. Nesse sentido, a questão da análise individualizada da
população pelo Estado pode ser relacionada à proposta do BNPG.
Essa nova tecnologia serve à governamentabilidade que, segundo Foucault,
seria um conjunto de ações que promovem a prática do poder sobre a população
(CANDIOTTO, 2010). A proposta é que à medida que o banco tem mais informações
genéticas armazenadas, o trabalho da justiça pode ser facilitado, pois se tem controle
“dos corpos” de todo os suspeitos frente a uma cena de crime. Propõe-se, assim,
tornar menos rígidos os critérios para a inclusão de perfis e o período e condições
para a sua retenção dos dados no banco (SANTOS, MACHADO e SILVA, 2013).
Contudo, esse alargamento dos critérios, demandado pela sociedade de
controle com o uso de um dispositivo de biopoder, não se reflete necessariamente no
incremento do desempenho do banco e, muitas vezes, coloca em risco as garantias
individuais (GARRIDO e RODRIGUES, 2015). Assim, a questão passa a ser a
definição dos limites de uso dessa informação, garantindo o respeito aos direitos
fundamentais dos indivíduos que apresentam seu perfil genético no banco de dados.
Com isso, há questionamentos sobre a constitucionalidade da Lei 12.654/2012.
Por um lado, questiona-se a doação obrigatória direcionada a pessoas condenadas e,
por outro, que alcança toda a população investigada por um crime, há a problemática
de terem seus dados genéticos expostos, além de poderem, potencialmente, ser
utilizados na produção de novas provas, o que confronta com o princípio "nemo
tenetur se detegere" (GARRIDO e RODRIGUES, 2015).
O receio em doar o material genético para um banco de perfis genético
evidencia a falta de confiança da população no sigilo de informação garantida pela lei
12.654/2012. Em uma pesquisa realizada em 2015 por GARRIDO e CAROLLO (dados
ainda não publicados), observou-se que quase 20% dos participantes afirmaram que
não doariam seu material genético para um banco de DNA seja qual fosse sua
finalidade. Ainda na mesma pesquisa, a maioria dos participantes com Ensino
Superior Completo não acredita na confidencialidade da informação nos bancos de
perfis genéticos, apesar da maioria dos participantes com apenas o Ensino Médio
Incompleto e Universitários acreditar nessa confidencialidade (50% e 58%,
respectivamente). É possível analisar que esse receio se deve ao controle que o
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Estado Moderno tem realizado sobre a população, a qualquer custo, com o objetivo de
manter a segurança - o maior bem de todos em uma sociedade de controle.
No entanto, como era de se esperar na cultura do controle (GARLAND, 2008),
existe certo aceite da população a esse panóptico. Para Foucault, o panóptico é o
mecanismo pelo qual poucos indivíduos controlariam muitos, através de uma vigilância
permanente. (DANNER, 2010). Na obra Vigiar e Punir (FOUCAULT, 2004) ele afirma:
O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver sem parar e
reconhecer imediatamente. Ou seja, os indivíduos são observados incessantemente,
apresentam conhecimento dessa vigilância, mas não sabem exatamente em que
momento tal feito está acontecendo.
Assim, as novas tecnologias eletrônicas, informacionais e biotecnológicas,
colocam câmeras de vigilância e bancos de perfis genéticos a serviço da sociedade de
controle, mantendo o controle direto ou indireto dos corpos. Como fica claro na
obtenção obrigatória do DNA de condenados.
Diante dessa nova realidade, ainda recente no Brasil, há carência de
discussões a respeito dos direitos dos encarcerados. É importante ressaltar que o
cárcere, por si só, cria uma verdadeira barreira com o objetivo de distanciar o
encarcerado de sua antiga vida que, se vê obrigado a ser modelado, conformado e
codificado em objeto da máquina administrativa, caso queira ser um bom preso.
(FERREIRA, 2016). Durante o período de cumprimento da pena, o presidiário se vê
exilado, sendo submisso aos interesses da soberania o que entra, muitas vezes, em
confronto com seus direitos.
Além disso, mesmo depois de cumprir a pena, o indivíduo sempre será visto
como ex-presidiário dificultando sua ressocialização devido à rotulagem do cárcere e
do depósito de seus dados genéticos no BNPG. Deve-se ressaltar que a legislação, no
que alterou a Lei de Execução Penal, não deixou claro período de permanência da
informação genética obtida compulsoriamente do condenado no banco (BRASIL,
2012). Na verdade, há muito se passou a valorizar mais a repressão e o controle do
que a busca por reinserção de criminosos (GARLAND, 2008).
O Reino Unido, p.ex., que possui o banco de perfis genéticos para persecução
penal mais antigo, desde a implantação do seu banco há mais de vinte anos, mantinha
os dados de condenados e realizava cruzamentos mesmo depois de cumpridas as
penas (GARRIDO e RODRIGUES, 2015). Contudo, esta prática suscitou em 2008 a
condenação do Estado pela Corte Europeia de Direitos Humanos no caso S. AND
MARPER vs. THE UNITED KINGDOM (UK, 2008). Os proponentes da ação requeriam
a exclusão e destruição das informações biométricas, inclusive o perfil genético do

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão ISSN:2317-0255 - Página 76

banco de dados. A Corte Europeia considerou uma violação do Artigo 8 da Convenção
Europeia de Direitos Humanos.
Dessa forma, através dos Bancos de Perfis Genéticos com fins de persecução
penal é possível identificar o próprio conceito de biopoder, uma vez que ele investe
sobre a vida por meio de um poder normalizador, que inclui e exclui determinadas
pessoas, conforme estejam dispostas ou não a quererem o que se quer que elas
queiram; de fazerem o que se quer que elas façam. (FERREIRA, 2016).
Conclusão

A elucidação da estrutura tridimensional do Ácido Desoxirribonucleico (DNA)
em 1953, pelos pesquisadores Watson e Crick, deu início a vários avanços
biotecnológicos, inclusive a identificação humana pelo DNA, a partir dos anos de 1980.
Há cerca de 20 anos o mundo passou a fazer uso desta tecnologia para estabelecer
bancos de perfis genéticos para fins de persecução penal em resposta clara às
demandas da sociedade de controle, mas por meio de um dispositivo de controle de
corpos típico do biopoder foucaultiano.
No Brasil, essa tecnologia surge após a promulgação da lei 12.654/2012 e do
Decreto nº 7.950/2013 que instituiu o Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG) e a
Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos (RIBPG). Com isso, tornou-se possível
a identificação criminal pelo material genético, mas, sobretudo, tornou-se obrigatória
essa identificação para os condenados por crimes hediondos.
A despeito de contribuir na elucidação de crimes, essa lei traz várias
contradições legais e bioéticas que envolvem o controle de corpos por meio da coleta,
estocagem e utilização do material genético, sobretudo da coleta obrigatória do
condenado, que são os mais vulneráveis por estarem submissos aos interesses da
soberania, se quiserem ser “bons presos”.
Em plena vivência em uma sociedade de controle o que se questiona é se esse
tipo de legislação, como a Lei 12.654/2012, responde à constitucionalidade, sobretudo
no que diz respeito à garantia dos direitos fundamentais, ou, se configura apenas
como um novo dispositivo de biopoder. Fazem-se necessárias maiores discussões a
esse respeito, uma vez que foram poucos os debates sobre a promulgação da lei em
questão.
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O ESTADO DE COISAS INCONVENCIONAL: TRAZENDO A CORTE INTERAMERICANA
DE DIREITOS HUMANOS PARA O DEBATE SOBRE O SISTEMA PRISIONAL
BRASILEIRO
THE “UNCONVENTIONAL STATE OF AFFAIRS”: BRINGING THE INTERAMERICAN
COURT OF HUMAN RIGHT TO DEBATE ON BRAZILIAN PRISIONAL SYSTEM
Siddharta Legale1
David Pereira de Araújo2
RESUMO: O conceito de um Estado de Coisas Inconvencional não
existe com esses termos na jurisprudência da Corte Interamericana de
Direitos Humanos. Trata-se de uma proposta autoral que,
relacionando a ideia da Corte Constitucional Colombiana sobre o
“Estado de coisas inconstitucional” com os direitos humanos pretende
permitir uma maior visibilidade às violações à Convenção Americana
de Direitos Humanos, bem como para trazer a Corte IDH e a CIDH
para o debate sobre o sistema prisional brasileiro por conta das
violações de direitos à vida, integridade física, saúde e outros,
garantidos não só como direitos fundamentais pela Constituição de
1988, mas também como direitos humanos pela CADH.
Palavras-chave: “Estado de coisas inconstitucional”; Corte
Interamericana de direitos humanos; Convenção Americana de
Direitos Humanos; e Presídios.
Abstract: The concept of the “unconventional state of affairs” doesn´t
exist in these terms in the caselaw of the Interamerican Court of Human
Rights. It is an authorial proposal, relating the idea of "unconstitutional
state of affairs" from the Colombian Constitutional Court in order to
allow greater visibility to the violations of the American Convention of
Human Rights, as well as the chance to bring the Interamerican Court
of Human Rights anda Interamerican COmission to debate about
Brazilian prisional system anda the violations of rights of life, physical
integrity, health and others, not only guaranteed as fundamental rights
in the brazilian Constitution of 1988, but also as human rights by the
ACHR.
Palavras-chave: “Unconstitutional state of affairs”; Interamerican
Court of Human Rights; American Convention of Human Rights; e
Prisons.
SUMÁRIO: 1. Aspectos gerais. 2. Estado de Coisas Inconstitucional.
3. Estado de Coisas Inconvencional. 4. Apontamentos finais. 5.
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1. ASPECTOS GERAIS
O presente texto propõe-se a forjar o conceito de um “Estado de coisas inconvencional”
a partir do conceito do Estado de Coisas inconstitucional, desenvolvido pela Corte
Constitucional da Colômbia, recentemente, importado pelo Supremo Tribunal Federal. O
objetivo é trazer para o debate as contribuições da Corte Interamericana de Direitos Humanos
(Corte IDH) e da Comissão Interamericana de direitos humanos (CIDH), de modo a infiltrar no
debate sobre a efetivação dos direitos fundamentais da jurisdição constitucional também os
sentidos dos direitos humanos do sistema interamericano de direitos humanos.
Na liminar da ADPF 347 do STF3, o Ministro Marco Aurélio importou a teoria do Estado
de Coisas Inconstitucional (ECI), oriunda da Corte Constitucional da Colômbia. O STF
declarou a existência de um Estado de Coisas inconstitucional no sistema carcerário
brasileiro. Do ponto de vista prático, dois pedidos da petição foram deferidos pela Corte: a
impossibilidade de contingenciamento das verbas do fundo penitenciário pelo Executivo e a
obrigatoriedade da apresentação imediata do preso ao juiz, relacionada às audiências de
custódia. Do ponto de vista teórico, a medida evidencia os limites do controle judicial da
omissão apenas com bases em omissões legislativas4, apontando para a necessidade de
pensar a inefetividade concreta dos direitos fundamentais também como uma omissão
inconstitucional igualmente sindicável5.
O reconhecimento de um ECI pressupõe, dentro dos parâmetros fixados pela Corte
Constitucional colombiana, especialmente nas tutelas T-25/20046 e T-1537, que exista grave
e massiva violação dos direitos fundamentais, uma omissão persistente do Estado em
resolvê-la e, ainda, um litígio estrutural a demandar soluções interinstitucionais para os
problemas. Uma instituição sozinha seria incapaz de resolver os dilemas vivenciados, dado o
volume de casos envolvendo questões, como, por exemplo, prisionais e de deslocamento

3

STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, J. 09.09.2015
Sobre o modelo clássico de eficácia jurídica das normas, SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas
constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2001.
5
Sobre a doutrina brasileira da efetividade, enfatizando a necessidade de pensar a eficácia social e não apenas
jurídica das normas, cf. BARROSO, Luís Roberto. A efetividade das normas constitucionais: por que não uma
Constituição para valer? In: O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a construção teórica e
prática da jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: Editora Forum, 2012. e Do mesmo autor, A doutrina
brasileira da efetividade. In: Temas de direito constitucional, t. III. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
6
CCC, Sentencia T-025/04, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, J. 22.01.2004
7
CCC, Sentencia T-153/13, Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada, J. 20.03.2013
2
4
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forçado de pessoas. Carlos Alexandre8 e Jane Reis9 vem destacando a possibilidade de
pensar inconstitucionalidades sistêmicas, multidimensionais que as respostas do legislativo
são insuficientes para resolver os dilemas da omissão inconstitucional, que acaba por
ocasionar uma tutela deficiente dos direitos fundamentais.
Pretendemos propor, a partir dessas bases, a criação do conceito de um “Estado de
Coisas Inconvencional”, investigando em que medida existe também uma violação massiva
da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), também conhecida como Pacto de
São José da Costa Rica, decorrente da omissão do Estado Brasileiro, somada a uma proposta
que integre à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte Interamericana
de Direitos Humanos (Corte IDH) nesse litígio estrutural.
As condenações do Brasil na Corte IDH, notadamente nos casos dos Presídios de
Urso Branco, Pedrinhas e de Curado, entre outros, fornecem lastro empírico suficiente para
embasar o conceito paralelo ao de ECI. Os elementos substantivos dos casos da Corte IDH
são suficientemente análogos às T-25 da CCC, T-153 da CCC e ADPF 347 do STF.
Repita-se, por fim, que o conceito de um Estado de Coisas Inconvencional não existe
com esses termos na jurisprudência da Corte IDH. Trata-se de uma proposta autoral que,
relacionando ideias da Corte Constitucional Colombiana sobre o “Estado de coisas
inconstitucional”, de modo a permitir uma maior visibilidade às violações à CADH, bem como
à possibilidade pensar um “controle de convencionalidade por omissão construtivo” de
soluções para as violações de direitos à vida, integridade física, saúde etc., garantidos não só
como direitos fundamentais pela Constituição de 1988, mas também como direitos humanos
pela CADH.
2. O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL
O Estado De Coisas inconstitucional (ECI) é uma teoria desenvolvida no âmbito da
Corte Constitucional da Colômbia (CCC). Segundo Carlos Alexandre Campos Azevedo, o ECI
declara uma violação massiva a direitos fundamentais, oriunda de uma omissão persistente,
envolvendo um litígio estrutural, tendo sido declarado pela CCC originalmente na Sentença
de Unificação (SU) n. 559/199710. Tal sentença dizia respeito a professores, que entraram com
8

Veja-se a criativa critica à classificação tradicional das normas quanto à eficácia do Professor José Afonso da
Silva, no capítulo 1 e 2 cf. CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Da Inconstitucionalidade por omissão ao
“Estado de Coisas Inconstitucional. Rio de Janeiro. Tese de Doutorado. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro. 2015.
9
Para uma abordagem mais ampla do tema, percorrendo inclusive à jurisprudência do STF, cf. PEREIRA, Jane
Reis Gonçalves; GONÇALVES, Gabriel Accioly. Inconstitucionalidade sistêmica e multidimensional:
transformações no diagnóstico das violações à Constituição. Jurispoiesis (Rio de Janeiro), v. 18, p. 130-159, 2015
10
CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Da Inconstitucionalidade por omissão ao “Estado de Coisas
Inconstitucional. Rio de Janeiro. Tese de Doutorado. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.
2015. Do mesmo autor, cf. Estado de Coisas Inconstitucional. Disponível em: <http://jota.uol.com.br/jotamundo3

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão ISSN:2317-0255 - Página 82

Versão do trabalho para apresentação nos anais do II Seminário Internacional de Pesquisa em
Prisão, realizado na Universidade Católica de Petrópolis- UCP (29 de agosto de 2016)

ações judiciais porque as autoridades locais recusaram seus direitos previdenciários. A partir
de tal quadro, a CCC começou a investigar erros e falhas do Estado que ocasionavam as
violações anteriormente mencionadas.
Os dois casos de maior repercussão aplicando a teoria, porém, envolveu o
“deslocamento forçado” de pessoas em virtude da violência interna (T-25/2004)11 e o do
sistema carcerário (T-153)12. No primeiro, indivíduos, aterrorizados por grupo como as FARC,
buscavam a sua proteção e de seus familiares, migrando para outros territórios dentro da
própria Colômbia. O número de famílias nesta situação adquiriu um patamar muito elevado.
Mais de 1000 famílias se encontravam nessa situação13.
Em relação aos presídios, a T-153/1998 reconheceu a superlotação existente nas
penitenciárias do país. A sentença pontuou quadro de violação massiva aos direitos humanos
dos detentos das Penitenciárias Nacionais de Bogotá e de Bellavista em Medellín. A Corte
Constitucional da Colômbia a partir de análises e estudos empíricos constatou que as
violações massivas a direitos fundamentais. Na penitenciária de Bogotá, em ações
posteriores, apontou-se, por exemplo, as péssimas condições de higiene que atentavam
contra à dignidade da pessoa humana (T-815/13)14. Na Penitenciária de Bellavista, o quadro
dramático de superlotação obrigava o preso a dormir no banheiro, o que o fez ter doenças
dermatológicas (T-256/00) 15
O mesmo quadro se repetia em grande parte das penitenciárias do país. Na
Penitenciária de Villa Hermosa em Cali, por exemplo, vivenciava-se revistas íntimas
atentatórias à privacidade e a dignidade humana por agentes não identificados por crachás
(T-1139677)16. Ainda na Penitenciária de Villa Hermosa em Cali apontava-se a violação aos
direitos humanos das mulheres, decorrentes das omissões em relação, por exemplo, ao
remanejamento do direito de visitas íntimas, quando essas coincidissem com seus ciclos
menstruais mensais (T-848/05)17. Na Penitenciária de Jericó, em Antioquia, a superlotação
também corroía variados direitos fundamentais (T-861/2013) 18. Em casos do Presídio de
Cartagena, São Sebastião Ternera, chegou a conter relatos de torturas e abusos pelas
autoridades, bem como inspeções vaginais para que a visita ao detento fosse autorizada (Testado-de-coisas-inconstitucional>. Acesso em: 28. abr. 2016.
11
CCC, Sentencia T-025/04, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinoza, J. 22.01.2004
12
CCC, Sentencia T-153/13, Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada, J. 20.03.2013
13
Não desejamos discorrer sobre a questão do deslocamento forçado. Para uma análise da T-25, cf. GARAVITO,
César Rodriguez; FRANCO, Diana Rodriguez. Juicio a la exclusión: El impacto de los tribunales sobre los
derechos sociales en el Sur Global. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2015.
14
CCC, T- j. 12 de novembro de 2013.
15
Bogotá.
Corte
Constitucional
Colombiana.
06
de
março
de
2000.
Disponível
em:<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/T-256-00.htm >. Acesso em: 26.Mai.16
16
CCC, Sentencia T-1069/05, Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil, J. 20.10.2005
17
CCC, Sentencia T-848/05, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinoza, J. 16.08.2005
18
Bogotá.
Corte
Constitucional
Colombiana.
27
denovembro
de
2013.
Disponível
em:<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-861-13.htm >. Acesso em: 26.Mai.16
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690/0419).
O problema penitenciário é volumoso em número de demandas e envolve questões
complexas. A busca de soluções na Colômbia envolveu o engajamento do Ministério da
Justiça, do Poder Judiciário, do Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário (INPEC) e de
diversos órgãos. Embora se deva reconhecer os limites e possibilidades do ECI no caso dos
presídios em razão do monitoramento insuficiente pela CCC20, esse ativismo tornou público o
tema e abriu espaço para um diálogo interinstitucional permitindo a busca por soluções.
O Estado de Coisas Inconstitucional, como se pode observar, envolve violações
massivas, omissões persistentes e o litígio estrutural. A violação aos direitos fundamentais
pode afetar o direito à vida, integridade física, saúde, privacidade. A omissão do Poder
Executivo ocorre, por exemplo, quando não realiza as reformas necessárias, ou quando a do
Poder Judiciário, quanto fiscalização de forma deficiente. A multiplicação de demandas e a
necessidade de diálogo entre os órgãos e entidades que conduza à atuação conjunta e
coordenada para minorar ou reverter o quadro dramático são componentes centrais desse
litígio estrutural.

3. O ESTADO DE COISAS INCONVENCIONAL
O conceito do “Estado de Coisas inconvencional” parte, portanto, de duas linhas de
argumentação. Em primeiro lugar, realiza um paralelismo com o Estado de Coisas
inconstitucional desenvolvido anteriormente, transpondo por analogias a questão para o plano
internacional: violação massiva aos direitos humanos, omissão persistente do Estado em
cumprir a Convenção Americana de Direitos Humanos e um litígio estrutural entre das
entidades do Estado no plano horizontal da separação dos poderes, e vertical dos entres da
federação.
Em segundo lugar, observa a jurisprudência contenciosa da Corte IDH, envolvendo
presídios e estabelecimentos carcerários em sentido amplo. Significa que incluímos também
casos envolvendo unidades de internação de menores de idade nas unidades socioeducativas
e aqueles em casas de repouso por possuírem deficiência mental. Perceba-se que, em termos
qualitativos, as violações envolveram direitos humanos variados, como vida, integridade
física, integridade moral, saúde, etc. de grupos vulneráveis ou em situação de vulnerabilidade:
os presos, as crianças e os deficientes mentais.

CCC, T-, j. 22 de julho de 2004.
VIEIRA, José Ribas; BEZERRA, Rafael. O Estado de Coisas fora do lugar? Disponível em: <
http://jota.uol.com.br/estado-de-coisas-fora-lugar>
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Foram selecionados casos sobre a temática envolvendo o Estado Brasileiro, de modo
que essa amostra permita comparações pertinentes à investida conceitual realizada aqui, bem
como que permita evidenciar a existência no Brasil também de um Estado de Coisas
inconvencional. O sistema carcerário brasileiro encontra-se em um evidente estado de coisas
inconstitucional e inconvencional. O professor Daniel Sarmento chega a comparar os
presídios brasileiros com as masmorras medievais 21, dada o profundo grau de violação à
dignidade humana presente nesses estabelecimentos22-23.
Só quem pode levar os casos contenciosos até à Corte Interamericana é a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos ou o Estado. As famílias, ongs ou próprios indivíduos
que tiveram os seus direitos violados só podem fazê-lo por meio da CIDH, depois de esgotar
às instâncias internas24 após uma longa batalha nacional e internacional por acesso à justiça,
tanto formal às instituições judiciais, quanto material como efetivo respeito aos seus direitos 25.
A primeira decisão de caráter contencioso da Corte IDH envolveu foi a Medida
Provisória de 18 de junho de 2002, referente à rebelião e aos assassinatos ocorridos no
Presídio de Urso Branco, localizado em Porto Velho, Rondônia. Já a decisão contenciosa
mais recente da Corte IDH envolve rebeliões e mortes violentas de detentos do Presídio de
Curado, localizado em Recife, Pernambuco em 18 de novembro de 2015. Entre um e outro,
há casos de graves e massivas violações de direitos humanos de presos (Urso Branco,
Araraquara, Curado, Pedrinhas), de internados em clínicas de repouso para deficientes
mentais (Ximenes Lopes) e de menores (FEBEM do Complexo do Tatuapé)
A Casa de Detenção José Mario Alves, conhecida como Cárcere Urso Branco,
localizada em Porto Velho, Rondônia (2002-2011) foi objeto de medidas provisórias ou
provisionais pela Corte IDH, em 2002, em favor dos internos. O episódio dramático inicial
envolveu a transferência das "celas de seguro" - destinadas a crimes considerados imorais
pelos demais internos - e das "celas livres" - com certa liberdade de movimento no centro
penal. O remanejamento dos detentos de ambas as celas de seguro nas celas da população
carcerária em geral por decisão judicial acabou por desencadear um “homicídio sistemático”

21

SARMENTO, Daniel Constituição e Sociedade: As masmorras medievais e o Supremo. Disponível em: <
http://jota.info/constituicao-e-sociedade-masmorras-medievais-e-o-supremo >
22
SARMENTO, Daniel Dignidade da Pessoa Humana na Ordem Constitucional Brasileira: conteúdo, trajetórias
e metodologia. Rio de Janeiro: Tese de Titularidade de Direito Constitucional da UERJ, 2015.
23
BARCELLOS, Ana Paula de. Violência urbana, condições das prisões e dignidade humana. Revista de
Direito Administrativo n. 254, 2010.
24
A respeito, confira-se a Opinião consultiva 11de 1990, que prevê exceções em caso de medo generalizado e
pobreza extrema. Sobre o tema, cf. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A regra do esgotamento dos
recursos internos revisitada: desenvolvimentos jurisprudenciais recentes no âmbito da proteção internacional dos
direitos humanos. In: Liber Amicorum, Héctor Fix-Zamudio, vol. I. São José da Costa Rica: Corte Interamericana
de Direitos Humanos, Unión Europea, 1998.
25
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. The access of individuals to international justice. Oxford: Oxford
University Press, 2011. PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional. São Paulo Saraiva,
2007.RAMOS, André de Carvalho. Direitos humanos em juízo. São Paulo: Max Limonad, 2001.
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de diversos internos da “cela de seguro”. Em 2 de janeiro de 2002, o grupo de choque
ingressou no cárcere e encontrou 45 corpos dos internos. Alguns foram decapitados e outros
tiveram braços e pernas mutilados. O governo informou que haviam falecido um número
inferior: 27 pessoas. As condições do presídio como um todo violavam direitos humanos. A
Corte IDH chegou a determinar que o Estado retirasse as armas do poder dos internos e
investigasse os fatos que motivaram a adoção das medidas provisórias. Nos anos seguintes,
diversas medidas provisórias foram deferidas, apontando violações aos direitos humanos,
especialmente à vida e à integridade, que permaneceram ou novas em razão da superlotação,
a necessidade de separação dos detentos e de responsabilidade penal e administrativa dos
envolvidos.
Em 22 de abril de 2004, a Corte IDH destacou que não recebeu informação sobre a
criação de um mecanismo apropriado para coordenar e supervisionar o cumprimento das
medidas provisórias de 29 de agosto 2002, bem como não recebeu informes com a lista
atualizada das pessoas em Urso Branco em 18 de junho de 2002. Isso demonstra o
descumprimento do dever estatal de informar à Corte sobre as medidas provisórias, que
envolvem danos irreparáveis às pessoas em situação d extrema gravidade e urgência. Por
essa razão, a Corte IDH considerou imprescindível escutar em audiência pública a CIDH, aos
peticionários e ao Estado sobre o cumprimento das medidas ordenadas.
Em interessante voto concorrente na MP de 7 de julho de 2004, Cançado Trindade
consignou que as obrigações de proteção no caso são erga omnes sob a proteção da CADH.
Destacou a obrigação geral de garantir abarca a aplicação das medidas provisórias,
transferidas historicamente do processo civil para o direito internacional público, revestindose de um caráter verdadeiramente tutelar, mais do que cautelar. Enfatiza que tal obrigação
impõe o reconhecimento dos efeitos da CADH tanto em relação ao Estado, quanto em face
de terceiros em razão do dever de proteção no estado na relação entre os particulares (a
chamada drittwirkung)26, no caso, entre um preso e outro, sem a qual as obrigações
convencionais seriam letra morta.
No caso envolvendo o Complexo Penitenciário de Araraquara, “Penitenciária
Sebastião Martins Silveira”, localizada no Estado de São Paulo (2006-2008), a Corte IDH
decidiu requerer ao Estado que adote as medidas para proteger a vida e integridade física de
todas as pessoas privadas de liberdade e das pessoas que ingressem na Penitenciária Dr.
Sebastião Martins Silveira. Determinou a adoção as medidas necessárias e os cuidados para
impedir que atos de força indevida sejam empregados por seus agentes no processo de
recuperação e controle da Penitenciária.

26

SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2004.
7

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão ISSN:2317-0255 - Página 86

Versão do trabalho para apresentação nos anais do II Seminário Internacional de Pesquisa em
Prisão, realizado na Universidade Católica de Petrópolis- UCP (29 de agosto de 2016)

Na primeira medida provisória de 28 de julho de 2006, A CIDH e os representantes
destacaram a superlotação nos Centros de Detenção Provisórias onde cabia 496 estavam
600 pessoas e a penitenciária destinada a cerca de 750 possuía 1000 internos, chegando a
conter 1600. As rebeliões e motins a um só tempo evidenciaram e agravaram a situação. Em
determinado momento, o pavilhão foi destruído, tendo as portas de acesso ao pavilhão sido
soldadas, o que deixou os presos, sem roupas, colchões, no frio de 10º, sem remédios ou
assistência médica. A Corte IDH considerou essa superlotação e esse isolamento do mundo
exterior "implica um estado de completa insegurança e a mercê de toda a violência que pode
produzir-se como consequência das precárias condições de detenção e da falta de
segurança.".
Depois de recuperar o controle, determinou que: (i) o Estado permita o acesso do corpo
médico, forneça alimentos, vestimentas e produtos de higiene; (ii) a diminuição da
superlotação, a garantia de condições dignas de detenção, separando as pessoas conforme
os padrões internacionais, bem como possibilitar a visita dos familiares dos reclusos; (iii)
notifique a Corte IDH com a lista atualizada de todos os internos, constando a sua identidade,
ingresso, transferência, liberação e movimentação nos setores da penitenciária; (iv) identifique
os responsáveis e imponha sanções. Quatro medidas provisórias foram deferidas até que o
Estado conseguisse que a Penitenciário funcionasse dentro de sua capacidade.
No caso envolvendo o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, localizado no
Maranhão (2014), a Corte IDH deferiu uma medida provisória para proteger o direito à vida e
à integridade física dos Presos em razão das rebeliões por conta da excessiva superlotação.
Houve enfrentamentos, decapitações, reféns, agressões e torturas contra os presos pelos
funcionários, da militarização do Presídio pela entrada da força de segurança pública nacional
e de falta de atenção médica e alimentos aos presos em geral e aos que foram baleados,
tuberculosos, com AIDs ou lepra. Havia falta de alimentos, água potável e material de higiene.
No caso envolvendo o Complexo Penitenciário de Curado, denominado “Professor
Anibal Bruno”, localizado na cidade de Recife em Pernambuco (2014-2015), a Corte IDH
determinou a obrigação de o Estado de assegurar o respeito aos direitos humanos das
pessoas privadas de liberdade no referido presídio, tanto contra agentes públicos, quanto em
relação à terceiros. Enfatizou as deficiências das condições de segurança e o controle interno
do Complexo de Curado, considerando imprescindível que o Estado adote medidas de curto,
médio e longo prazo, propondo a adoção das seguintes: (i) elaborar e implementar um plano
de emergência a respeito da atenção médica, em particular aos reclusos portadores de
doenças contagiosas e tomar medidas para evitar a propagação das enfermidades; (ii)
elaborar e implementar um plano de urgência para diminuir a situação de superpopulação do
cárcere de Curado; (iii) eliminar a presença de armas de qualquer tipo dentro do Complexo
de Curado; (iv) eliminar a presença de armas de qualquer tipo dentro do Complexo de Curado;
8
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(v) eliminar a prática de revistas humilhantes que afetem a intimidade e dignidade dos
visitantes. Requereu que o Estado adote de forma imediata as medidas que sejam
necessárias para garantir a vida e a integridade física das pessoas privadas de liberdade,
assim como de qualquer pessoa no estabelecimento, como agentes penitenciários,
funcionários e visitantes.
No caso envolvendo a Unidade de Internação Socioeducativa (UNIS), destinada a
crianças e adolescentes, localizada no Município de Cariacica, no Estado do Espírito Santo
(2011-2015), a Corte IDH reconheceu, através de informativos de órgãos do próprio estado,
como o MP do ES, CNJ e pela administração da própria UNIS, a falta de controle do Estado
e as constantes violações de Direitos Humanos no estabelecimento. Constatou também que
não só a vida e a integridade física dos internos estavam em risco, como também a dos
funcionários e pessoas que ali estavam. No dia 5 de abril de 2011, a UNIS contava com 108
adolescentes, sendo que sua capacidade máxima seria para 62 internos. Vários deles
apresentavam marcas de disparos de balas de borracha. No módulo “Despertar III”, um interno
apresentava um corte profundo na cabeça, segundo ele, ocasionado pelo golpe de um agente.
No dia 9 de dezembro de 2011, o adolescente “R”, no Módulo Despertar 2, cortou seus
próprios braços para que fosse retirado da cela, após 11 dias trancado. No dia 14 de novembro
de 2011 o adolescente “C.S.”, do Módulo Despertar 3, amarrou um pano em volta do pescoço
e tentou se matar. Considerou que estavam presentes os requisitos necessários ao
deferimento de uma medida provisória e ordenou ao estado que: que tome as medidas
necessárias para proteger a vida das crianças e adolescentes internados na UNIS; que as
medidas adotadas deverão ser acompanhadas pelos representantes e pelos beneficiários no
sentido de reduzir a superlotação, prestar assistência médica e conter o uso excessivo da
força pelos agentes estatais contra os menores. A Corte IDH deferiu uma série de medidas
provisórias na tentativa de regularizar a situação.
No caso do Complexo do Tatuapé da Fundação de Bem-estar do Menor (FEBEM),
depois convertida em Fundação Casa, localizado no Estado de São Paulo (2005-2008), a
Corte IDH adotou medidas em relação à FEBEM que fora criada em 1976 para ressocializar
menores infratores através de medidas socioeducativas, na qual já contava com 77 unidades
com 6.800 crianças e adolescentes internados sob custódia do estado. Houve diversas
violações aos direitos fundamentais, como a morte de Alessandro da Silva, supostamente por
cair do telhado; Jonathan Felipe foi morto com dois tiros da cabeça; e Cleber Nogueira por
não receber o tratamento contra AIDs. Houve um motim nas Unidades 12 e 23 da FEBEM,
com reféns, feridos, fogo em colchões, protestos, fugas massivas e mortos.
A Corte IDH, considerando a extrema gravidade, urgência e o risco de danos
irreparáveis aos direitos humanos à vida e à integridade, deferiu a medida provisória para
proteger tais direitos das crianças e pessoas no complexo. Diversas medidas provisórias
9
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foram deferidas até a desativação do Complexo do Tatuapé. Na MP de 17 de novembro de
2005, considerando os acontecimentos, a Corte IDH, reconheceu a extrema gravidade,
urgência e a necessidade de evitar danos irreparáveis ao direito à vida e integridade física
das crianças e dos adolescentes privados de liberdade no referido centro e que "estão em
grave risco e vulnerabilidade". A Corte IDH deferiu a MP para que o Estado adote de forma
imediata medidas para proteger tais direitos das crianças e pessoas no complexo. Além disso,
convocou uma audiência pública para escutar os argumentos de fato e as circunstâncias que
motivaram a adoção da presente resolução.
O caso Damião Ximenes Lopes envolveu a Clínica de Repouso Guararapes,
localizada em Sobral no Ceará (2006-2010). Esse é o primeiro caso com sentença e não
apenas medida provisória deferida pela Corte IDH27. Damião foi internado na Casa de
Repouso Guararapes, localizada no Município de Sobral no Ceará. Ele faleceu em 4 de
outubro de 1999, depois de 3 dias de internação. Embora privado, o hospital possuía um
convênio com o Sistema Único de Saúde – SUS. As agressões a Damião começaram
possivelmente quando ele estava tomando banho e, querendo permanecer mais um pouco,
foi retirado à força por enfermeiros, sob a alegação de que teria adotado uma postura violenta.
As péssimas condições da clínica não se circunscreviam a Damião. A sentença da Corte IDH,
no caso, reconheceu a violação ao direito à vida (art. 4 da CADH) e à integridade física (art.
5 da CADH) de Damião Ximenes Lopes, assim como ao direito à integridade física e moral
(art. 5 da CADH) e ao direito a garantias judiciais e à proteção judicial (art. 8 e 25 da CADH)
de seus familiares, como a sua Mãe Albertina, sua irmã Irene, seu irmão Cosme e o seu pai,
Francisco. Além disso, reconheceu como ilícita toda forma de exercício do poder público que
viole os direitos reconhecidos na Convenção por ação ou por omissão (art. 1.1 da CADH).
Reconheceu a responsabilidade internacional o Estado, bem como o dever de indenizar pelos
danos materiais, imateriais e custas e gastos dos mesmos.

4. APONTAMENTOS FINAIS

É mesmo possível forjar um conceito de que existe um Estado de Coisas
Inconvencional a partir da jurisprudência contenciosa da Corte IDH em relação ao Brasil?

27

Vale conferir a excelente dissertação de mestrado da advogada da justiça global que atuou no caso que conta
com uma pesquisa empírica com a família, cf. BORGES, Nadine. Damião Ximenes – Primeira condenação do
Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Revan, 2009, p. 25-66. Para uma
contextualização mais ampla do caso, envolvendo os movimentos de luta pela reforma do sistema psiquiátrico, Cf.
AGUIAR, Marcus Pinto. Acesso à justiça nos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2014, p.115 e ss.
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Sim. Os casos descritos acima em termos qualificativos já forneceriam elementos
suficientes para fundamentar essa conclusão. Ainda assim, quantificamos o total de casos
contenciosos envolvendo apenas o Brasil para reforçar essa tese. Constatamos que, até
outubro de 2016, existem 35 medidas provisórias (MP), 5 sentenças (S) e 8 supervisões de
cumprimento de sentença (SC). Em linhas gerais, percebe-se um elevado número de medidas
provisórias em quantidade inclusive bastante superior em relação a todas as demais espécies
de decisão; um reduzido número de sentenças propriamente ditas; e mais supervisões de
sentença do que sentenças.
Esses dados são bastante reveladores. Em primeiro lugar, comprova a existência não
apenas de violações aos direitos humanos, mas de violações graves. Isso porque as medidas
provisórias pressupõem para serem aceitas violações graves e o risco de danos irreparáveis
e não apenas o esgotamento das instâncias internas para que a Corte IDH possa apreciar a
questão
Em segundo lugar, esses dados revelam também a existência de uma omissão
persistente, porque, de um lado, a Corte IDH precisa reiterar sistematicamente as suas
decisões para que se amplie o cumprimento das mesmas. Isso ocorre tanto no âmbito das
medidas provisórias, quanto no âmbito das supervisões de cumprimento de sentença. Em
geral, o Estado brasileiro cumpre apenas parcialmente as suas obrigações. Costuma
indenizar, mas é omisso em relação às demais formas de reparação que exigem outras
medidas não necessariamente pecuniárias. O cumprimento parcial não deixa de ser um
descumprimento, o que, no caso, de violações graves é, com o perdão do pleonasmo, ainda
mais grave.
A propósito, vale destacar esse ponto da omissão, tendo em vista que a duração do
procedimento varia de 3 a 9 anos apenas no desenrolar das fases escrita, oral e de
cumprimento na Corte IDH. Se somarmos o arrastado processo no plano doméstico que não
teve êxito, ou mesmo o tempo entre a CIDH e a Corte IDH, o lapso temporal aumentaria
exponencialmente. Mesmo assim, ficando apenas com o tempo de tramitação na Corte IDH,
casos, como o caso do Presídio de Urso Branco, durou por 9 anos entre a primeira e última
medida provisória proferida (2002-2011). O caso da Febem do Tatuapé durou 4 anos (20062008). O caso do Presídio de Araraquara consumiu por 3 anos (2006-2008). O caso Ximenes
Lopes gastou 5 anos (2006-2010). O caso da UNIS levou 5 anos (2011-2015). O Presídio de
Curado tem movimentações entre 2014 e 2015, mas nada em 2016. O caso de Pedrinhas tem
apenas uma decisão (2014) e mais nada até 2016. Nos dois últimos casos, porém, não há
novos documentos na Corte IDH com informações até 2016 sobre a situação atual do
Presídio, o que torna um pouco inviável uma análise da duração do procedimento na Corte
IDH.
11
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Essa demora é particularmente dramática, quando se presta atenção para o fato de o
esgotamento dos recursos internos e o processamento da CIDH consumem um tempo
precioso para os que têm urgência e precisam da proteção de direitos humanos. A questão é
particularmente sensível por envolver grupos bastante vulneráveis, como os presos (ex: Urso
Branco, Pedrinhas, Curado), os menores de idade nas unidades socioeducativas (FEBEM e
UNIS) e aqueles em casas de repouso por possuírem deficiência mental (Damião Ximenes
Lopes).
Por fim, em terceiro e último lugar, vale consignar que a Corte IDH e a CIDH podem
desempenhar um papel relevante nesse litígio estrutural, cobrando ações concretas por parte
do Estado, provocando uma atuação da União que não pode alegar no plano internacional
que a segurança pública envolve uma competência federativa do Estado-membro. Mais do
que isso, a reiteração de medidas provisórias, somadas aos mecanismos de supervisão de
cumprimento de sentença consubstanciam uma importante fase pós-deliberativa ou pósdecisória de acompanhamento da decisão e, a despeito dos limites e insuficiências, um
ativismo judicial transnacional pode estimular um diálogo interinstitucional no plano interno,
por exemplo, quando a Corte IDH cobrou um plano de emergência, como o fez no caso
envolvendo o Presídio de Curado. Esse diálogo, por meio de uma maior intervenção da Corte
IDH, aumentará potencial e gradativamente a efetividade dos direitos humanos previstos na
CADH, auxiliando o Estado brasileiro a reverter o atual Estado de coisas não só
inconstitucional, mas também inconvencional em relação ao sistema carcerário.
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Pará, com foco na capacidade, ocupação, excedente e oferta de assistência
educacional e de trabalho, em relação ao que preceitua a Lei de Execução Penal (LEP),
referente aos dados registrados em 2016. Utilizou-se como método de abordagem o
dialético e como método de procedimento a pesquisa bibliográfica e documental.
Observou-se como resultado que o excedente da população carcerária em 2016 é de
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estava na casa dos 50%. Em conclusão, demonstra-se a relevância de tomada de
atitude célere de enfrentamento da situação relatada, inclusive com a revisão da LEP,
por meio da aprovação do Projeto de Lei n. 513/2013, que reforça ações do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) para o fim da superlotação nos presídios.

Marilze Ribeiro Bitar e Alexandre Manuel Lopes Rodrigues
DEVRYFACI
Formação em Psicólogo pela Universidade da Amazônia. Pós-Graduada stricto sensu
em Gestão pela Qualidade e Produtividade pela União Educacional em Brasília. PósGraduada latu sensu em Gestão Governamental, pela Fundação Getúlio Vargas.
Bacharel em Direito pela FACI/DEVRY. Assessora na Corregedoria-Geral do
Ministério Público do Estado do Pará.
Doutor e Mestre em Direito Penal e Direitos Fundamentais, pela Universidade Federal
do Pará. Professor da Universidade da Amazônia – Graduação, Pós-graduação e
Mestrado. Professor da Faculdade FACI/DEVRY e da Escola Superior de Magistratura
do Estado do Pará. Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará.

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão ISSN:2317-0255 - Página 95

I INTRODUÇÃO

Os estabelecimentos penais paraenses conforme as regiões de integração,
possuem diferentes quantitativos de excedentes, em relação à capacidade e ocupação,
bem como acesso ou não a atividades educacionais e oportunidades de trabalho, sendo
possível observar a realidade de cada estabelecimento, com os resultados ora
apresentados. Originalmente a pesquisa teve início em 2015, sendo os dados atualizados
em 2016, proporcionando um acompanhamento e comparação entre os dois anos1.
A continuidade da pesquisa demonstra se os direitos dos apenados no Estado do
Pará estão sendo respeitados e, ainda, se o grau de respeito a esses direitos aumentou
ou foi minimizado, no lapso temporal de um ano, no que tange à capacidade, ocupação
e garantia de educação e trabalho no sistema penal. Justifica-se a apresentação dos
dados com o intuito de demonstrar se o modelo aplicado pelo Estado atende os fins para
que foi criado ou enseja revisão e atualização.
2 METODOLOGIA
Utilizou-se como método de abordagem o dialético e como método de
procedimento a pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica realizou-se
por meio da análise da LEP e atos normativos publicados sobre o tema pela
Superintendência do Sistema Penal (SUSIPE), Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) e Ministério Público do Estado do Pará (MPE-PA). Quanto à pesquisa
documental, foi realizada com a coleta dos dados da SUSIPE quanto à capacidade,
ocupação e excedente, a partir do quadro demonstrativo de vagas, população e situação
jurídica, elaborado pela Superintendência e diariamente encaminhado ao MPE-PA, tendo
como data de corte o dia 31.03.2016.
Compõem ainda a pesquisa documental a análise dos relatórios digitais
disponíveis no sítio do CNMP2, cuja validação é de responsabilidade de cada Ministério
Público por meio de sua Corregedoria-Geral. As informações demonstram quantitativa e
qualitativamente a situação encontrada no sistema penal paraense, a partir da
fiscalização do MPE-PA.
No formulário do CNMP, a temática analisada consta nas sessões X - Assistência
Educacional e XIII - Trabalho, sendo os dados coletados no relatório anual, cuja visita

1

A demonstração individual das casas penais no ano de 2015 está descrita no bojo do trabalho de
conclusão de curso (TCC), defendido em junho de 2015, pela DEVRYFACI.
2 Atuação do Ministério Público regulamentada no âmbito do sistema prisional com a edição pelo
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) da Resolução n. 56, de 22.06.10, (alterada
pelas Resoluções n. 80, de 18.10.2011 e n. 120, de 12.03.2015), estabelecendo modelo
padronizado de avaliação do sistema penal a ser preenchido pelos membros do Ministério
Público incumbidos do controle do sistema carcerário.
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deve ser feita no mês de março de cada ano. Quanto ao período da coleta de dados,
ocorreu até o dia 06 de junho de 2016. Quanto ao formulário, este sofreu alterações em
seu conteúdo, principalmente quanto ao menor detalhamento dos questionamentos em
2016, sem, contudo, prejudicar a compreensão e os resultados da pesquisa.
Registra-se que no relatório do CNMP há a sessão IV – Capacidade e Ocupação,
contudo, deixa de ser analisada na presente pesquisa por constar informação referente a
data da visita, que não será a mesma para todos os relatórios analisados, diferente do
quadro da SUSIPE, já mencionado, que registra em uma mesma data o quantitativo de
todas as casas penais. Para análise dos dados foram utilizados os procedimentos
estruturados e instrumentos formais existentes na coleta das informações.
3 GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Os Direitos Fundamentais estão disciplinados na Constituição Federal de 1988
(CF/88), em seu Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, subdividindo-os em
cinco capítulos, além de outros artigos constitucionais, que envolvem os direitos
individuais, os direitos à nacionalidade, direitos políticos, etc. O constituinte de 1988
consagrou nos artigos 1º e 3º, a dignidade do homem como valor primordial, propiciando
unidade e coesão ao texto, de molde a servir de diretriz para a interpretação de todas as
normas que o constituem. Importante lembrar o fato de que os direitos e garantias
decorrentes de tratados internacionais receberam o mesmo tratamento dos direitos
fundamentais e passarem a ter aplicabilidade imediata no direito interno de nosso País
Mandamento relevante emana do artigo 5º da CF/88, quando determina que todos
são iguais perante a lei e enumera diversos direitos e garantias fundamentais aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, sendo particularmente importantes para
a compreensão do tema, destacar os direitos do apenado, que gozam de garantias
específicas, não sendo permitido ao Estado cercear diretos não disponíveis como a
dignidade, a possibilidade de conviver em um ambiente salubre, ter acesso a
possibilidade de trabalho e educação, entre outros.
No que que tange à educação, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205,
assevera ser um direito de todos e dever do Estado e da Família, sendo desenvolvida
com a colaboração da sociedade, visando, dentre outros a sua qualificação para o
trabalho.
O efetivo cumprimento do dever do Estado, de acordo com os artigos 208, 211 e
214 da CF/88, é observado no direito subjetivo de acesso ao ensino obrigatório e gratuito,
sendo que, o seu não oferecimento pelo Poder Público ou sua oferta irregular, importa
em responsabilidade deste.
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Em relação ao trabalho, torna-se necessário ressaltar que é direito do apenado
não ser submetido à trabalho forçado e sem qualquer tipo de retribuição, visto que a
proibição do trabalho escravo foi positivada no ordenamento jurídico brasileiro, por meio
da Emenda Constitucional n. 81/2014, que deu nova redação ao artigo 243 da CF/88 e
asseverou, inclusive, a expropriação das propriedades rurais e urbanas e o confisco dos
bens de valor econômico, se identificada a exploração de trabalho escravo. Em outro
aspecto, a nossa Constituição Federal proíbe as penas de morte, salvo em caso de guerra
declarada, nos termos do art. 84, XIX, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de
banimento e cruéis (Art. 5º, inciso XLVII, da CF/88). Resta estabelecido, também, que a
pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito,
a idade e o sexo do apenado e que será assegurado aos presos o respeito à integridade
física e moral (incisos XLVIII e XLIX).
No aspecto infraconstitucional, a aplicação da lei penal está reservada à
observância dos ditames do Código Penal (CP), Decreto-Lei 2.848/40, atualizado em
1984, com a publicação da Lei 7.209/84, e da Lei de Execução Penal, Lei no. 7.210/84, a
qual deve ser orientada para integrar o apenado à sociedade, sendo um dos seus
princípios o da humanidade das penas, visto que o sentenciado, por óbvio, não perde sua
condição humana, mesmo quando encarcerado. Nesse sentido, o cumprimento da pena
é realizado em estágios, a partir de um período inicial de isolamento e a consequente
concessão de benefícios até a liberdade do preso. Considera-se o comportamento do
preso, demonstrados por sua boa conduta, pelo trabalho e a sua resposta aos
procedimentos aplicados, destinados à sua ressocialização.
Quanto à capacidade e ocupação, a LEP determina em seu artigo 85 que o
estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade,
sendo o limite máximo de capacidade determinado pelo Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária (CNPCP). E no Regimento Interno da SUSIPE, artigo 81 estipulase que a capacidade das unidades penitenciárias deverá ser respeitada a fim de que se
estabeleçam condições mínimas de salubridade para os presos custodiados, de acordo
com a LEP, assim como para resguardar a integridade física de servidores e melhor
condição de trabalho.
A assistência educacional, o trabalho e a produção dos internos, estão previstas
no Regimento Interno da SUSIPE, em seus artigos 106 e 107 e compreendem a instrução
escolar e a formação profissional do preso e do interno, bem como as oportunidades de
trabalho voltadas para o apenado.
Em seus artigos 17 a 21 da LEP, também estão previstas a assistência
educacional, que compreende a instrução escolar e a formação profissional do preso e
do internado, sendo obrigatórios o ensino de 1º grau e o ensino profissional ministrado
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em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Quanto à mulher condenada, esta
terá ensino profissional adequado à sua condição.
Possibilita a LEP a oferta de cursos especializados, com a instalação de escolas
ou formação de convênio com entidades públicas ou particulares para o desenvolvimento
das atividades educacionais. As unidades devem possuir biblioteca, adequadas às
condições locais, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros
instrutivos, recreativos e didáticos.
Quanto ao trabalho, compreendido na LEP em seu artigo 28 como dever social e
condição de dignidade humana, deve possuir finalidade educativa e produtiva e aplicar a
organização e os métodos de trabalho, além das precauções relativas à segurança e à
higiene.
Os regimes de encarceramento determinam a oportunidade ou não de trabalho,
de acordo com a LEP. No regime fechado, os condenados podem trabalhar dentro dos
presídios. No regime semiaberto, a atividade pode ser desenvolvida em colônias
agrícolas ou industriais, ou em órgão público ou empresa privada, se obtida a autorização
judicial. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do
estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do
cumprimento mínimo de 1/6 da pena, conforme dispõe o artigo 37 da LEP. Quanto aos
condenados por crimes hediondos e equiparados, a progressão dar-se-á após o
cumprimento de 2/5 da pena, se primário, e de 3/5, se reincidente (Lei n. 8.072/90, artigo
2º, § 2º).
Assevera a LEP que o trabalho interno é obrigatório ao condenado à pena privativa
de liberdade, devendo este desenvolver as atividades à medida de suas aptidões e
capacidade. Já para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser
executado no interior do estabelecimento, conforme dispõe o artigo 31, caput, e parágrafo
único da LEP.
Consigna a legislação que na atribuição do trabalho deverão ser consideradas a
habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as
oportunidades oferecidas pelo mercado (artigo 32, LEP), devendo ser resguardadas as
características de cada detento.
O trabalho realizado pelo preso será sempre remunerado e garantidos os
benefícios da Previdência Social, conforme disposto no artigo 39 do Código Penal, com
regulamento especial, resguardado pela LEP, por força dos artigos 28 a 37. Não está
sujeito, contudo, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme artigo
28, § 2º, da LEP, por não se tratar de livre pactuação entre as partes.
Sobre o instituto da remição, destinam-se ao condenado que cumpre a pena em
regime fechado ou semiaberto e a contagem do prazo é feita à razão de um dia de pena
por três de trabalho; e de um dia de pena a cada 12 h de frequência escolar, divididas,
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no mínimo em três dias, sendo possível em qualquer regime e também no livramento
condicional, na remição pelo estudo. O tempo a remir em função do estudo será acrescido
de 1/3, caso obtenha a conclusão do curso durante o cumprimento da pena, devendo ser
a observada a compatibilidade do trabalho e estudo a realizar.
4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS
4.1 – PANORAMA GERAL
As casas penais no Estado do Pará totalizam 45 unidades penitenciárias (UPs)
sob a responsabilidade da SUSIPE, sendo 22 na região metropolitana de Belém (RMB),
22 no interior e um Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico (NGME). Na coleta de
dados em março de 2015, foram observadas 42 UPs, sendo 20 na RMB, 21 no interior e
um NGME.
A diferença refere-se à inauguração em 2016 da Central de Triagem Metropolitana
IV em Santa Isabel e o Centro de Reeducação Feminino em Marituba. No interior foi
inaugurado o Centro de Reeducação Feminino em Marabá e a Central de Triagem
Masculina de Marabá, que substituiu o Centro de Recuperação Regional de Marabá,
desativado. Houve ainda a alteração de nomenclatura do Hospital de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico para Hospital Geral Penitenciário. A SUSIPE considera como
RMB3 apenas os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba e Santa Isabel do Pará,
embora seja composta ainda pelos municípios de Benevides, Santa Bárbara e
Castanhal4.
A população carcerária do Estado do Pará é de 14.539 internos, referente aos
presos custodiados pela SUSIPE, Polícia Civil e NGME. Em 2015 era de 13.060 internos.
Atendo-se apenas a população carcerária custodiada pela SUSIPE, objeto do presente
estudo, observa-se que esta equivale a 13.638 internos, sendo 7.619 na RMB e 6.019
no interior do Estado. Em 2015, os dados apresentavam 12.235 internos, sendo 6.995
na RMB e 5.240 no interior do Estado. Quanto à capacidade, refere-se a 8.489 de vagas
totais, sendo 5.345 para a RMB e 3.144 para o interior do estado. Em 2015, a
capacidade era de 7.889, sendo 5.003 para a RMB e 2.886 para o interior.
Fazendo um recorte dos 13.638 internos custodiados pela SUSIPE, observa-se
que 2.552 estão presos em Delegacias, sendo 945 na RMB e 1.607 no interior do
Estado, o que contraria Recomendação de 2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

3

4

Disponível em: <https://issuu.com/acssusipe/docs/marco_2016_-_susipe_em_n__meros__f_132569768b1288>. Acesso em 04.06.2016.
Disponível
em:
<http://www.ipea.gov.br/redeipea/images/pdfs/governanca_metropolitana/rel_1_1_rm_belem.pd
f>. Acesso em 04.06.2016.
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de erradicar a presença de presos em Delegacias. Em 2015, havia 2.113 presos em
Delegacias, sendo 900 na RMB e 1.213 no interior do Estado.
Em relação ao total de 14.539 internos e os 13.638 sob a responsabilidade
exclusiva da SUSIPE, observa-se os presos custodiados pela Polícia Civil, no total de 439
internos nas Delegacias do interior e os presos monitorados, no total de 462. Em todo o
Estado há 3 unidades prisionais destinadas apenas para mulheres, sendo 2 na RMB e 1
em Marabá.
Em análise, verifica-se que o excedente da população carcerária em 2016 é de
mais de 60% do total das vagas ofertadas, sendo na capital cerca de 40% e no interior
alcançado o inominado percentual de mais de 90%. Em 2015 o excedente ainda estava
na casa dos 50%. Ou seja, mesmo com a criação de novas casas penais o excedente
aumentou.
Conforme se depreende em Bitar e Rodrigues5 (2016), houve um crescimento
significativo da população carcerária em detrimento da capacidade do Estado de
encarcerar e promover a reeducação do preso. Foi apresentado um paralelo com a taxa
geométrica da população do Estado do Pará, comparando os períodos de 1995-2006 e
de 2006-2014, concluindo que no primeiro período analisado, a capacidade do Estado
era suficiente para atender a demanda apresentada, contudo, no segundo período,
mesmo com as médias de crescimento menores em relação a população do Estado,
população carcerária e capacidade de vagas, o investimento do Estado foi insignificante
perante a demanda apresentada, o que deu início ao excedente, presente em quase
todas as casas penais paraenses. Atualmente, mesmo com a inauguração das casas
penais citadas, ainda se observa excedente da população prisional.
Os estabelecimentos penais são demonstrados a seguir quanto à sua
capacidade, ocupação, excedente, educação e trabalho e descritos conforme a sua
região de integração6.

4.2 1ª REGIÃO: METROPOLITANA
A RMB compreende os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba e Santa
Isabel do Pará, conforme estabelecido pela SUSIPE. Possui 50% das unidades prisionais,
mas apresenta um excedente de 43%, abrigando presos de outros municípios, que diante
da insuficiência de vagas em diversas regiões, além de outros fatores, são transferidos
para a RMB. Uma realidade inadequada, porém, menos preocupante do que a observada
no interior, cujo excedente é de 91%. Em 2015 a RMB compreendia cerca de 49% das
5

6

BITAR, Marilze Ribeiro; RODRIGUES, Alexandre Manuel Lopes. O Respeito aos Direitos do
Apenado, em Relação ao Trabalho e a Educação, no Estado do Pará: Estudo de Caso
Realizado no Presídio Estadual Metropolitano II (PEM II). Revista Jurídica Cesumar –
Mestrado, Maringá, v. 16, n. 1, p. 73-99, jan/abr. 2016.
São 12 regiões de integração. Disponível em: <https://issuu.com/acssusipe/docs/marco_2016__susipe_em_n__meros_-_f_132569768b1288>. Acesso em 04.06.2016.
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casas penais e o excedente era de 40%. No interior, que possuía cerca de 51% dos
estabelecimentos, o excedente era de 82%. Observa-se assim, que a situação já
preocupante, conseguiu ficar pior.

4.2.1 Belém
A população carcerária total custodiada pela SUSIPE na cidade de Belém, referese ao quantitativo existente nas 3 Centrais de Triagem, nos 2 Centros de Recuperação,
no Centro de Progressão e no Centro de Detenção. Dos 7 estabelecimentos, observa-se
uma variação do excedente que varia desde apenas 1%, no Centro de Progressão,
voltado para presos condenados e que cumprem pena no regime semiaberto, a 140%,
na Central de Triagem da Marambaia, que abriga presos provisórios, em regime fechado.
Em 2015, o Centro de Progressão encontrava-se abaixo do limite da capacidade, com o
número de vagas livres em -3% e a Central de Triagem da Marambaia apresentava um
excedente de 133%, o maior da RMB.
4.2.1.1 Centrais de Triagem
São estabelecimentos voltados para a custódia de presos provisórios do sexo
masculino, condenados às penas de reclusão em regime fechado. Não ofertam
assistência educacional, local para aprendizado ou biblioteca e não há oficinas de
trabalho.
Central de Triagem da Marambaia (CTMAB) possui capacidade para 75 e está
ocupada com 180 detentos, representando um excedente de 140%. Há 3 vagas ocupadas
com o trabalho interno e remuneradas. Informou haver parcerias com entidades públicas
ou privadas para oferecimento de trabalho, contudo, não há informação sobre as
atividades desenvolvidas; Central de Triagem da Cremação (CTCREMA) possui
capacidade para 92 e está ocupada com 203 detentos, representando um excedente de
121%. Quanto ao trabalho não é ofertado; Central de Triagem de São Brás (CTSB)
possui capacidade para 120 e está ocupado com 163 detentos, representando um
excedente de 36%. Há 1 vaga ocupada com o trabalho interno e remunerada, ocorrendo
a avaliação das aptidões e capacidades do preso para sua alocação em determinado
trabalho.
4.2.1.2 Centros de Recuperação
Os Centros de Recuperação destinam-se à custódia de presos do sexo masculino
condenados à pena de reclusão em regime fechado e ao preso provisório.
Excepcionalmente, verificou-se nos 2 estabelecimentos presos cumprindo pena no
regime semiaberto.
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Centro de Recuperação de Mosqueiro (CRMO) possui capacidade para 48 e
está ocupado com 70 detentos, sendo 2 no regime semiaberto, representando um
excedente de 46%. Não há assistência educacional, mas há local adequado para
aprendizado como a biblioteca. Há 12 vagas ocupadas e remuneradas com o trabalho
interno. Centro de Recuperação do Coqueiro (CRC) possui capacidade para 169 e está
ocupado com 338 detentos, sendo 275 no regime fechado e 63 no regime semiaberto,
representando um excedente de 100%. Há 72 vagas para educação, mas apenas 42
ocupadas. É oferecido o ensino de alfabetização, fundamental e médio. O local ofertado
para aprendizado e a biblioteca, são considerados insuficientes. Há 3 vagas ocupadas
com o trabalho interno e remuneradas. Não há oficinas de trabalho, mas há parcerias
com entidades públicas ou privadas para oferecimento.
Centro de Detenção Provisória de Icoaraci (CDPI) é um estabelecimento
voltado para a custódia de pessoas presas do sexo masculino, condenados às penas de
reclusão em regime fechado. Possui capacidade para 120 e está ocupado com 196
detentos, representando um excedente de 63%. Há 40 vagas para educação, mas
apenas 18 ocupadas. É oferecido ensino de alfabetização e fundamental e há local
adequado para aprendizado como a biblioteca. Quanto ao trabalho, há 15 vagas
ocupadas com o trabalho interno e remuneradas.
Centro de Progressão Penitenciária de Belém (CPPB) unidade destinada
somente a presos que cumprem pena em regime semiaberto, do sexo masculino.
Excepcionalmente, verificou-se presos cumprindo pena no regime fechado. Não há,
contudo, informação específica sobre o Centro de Progressão no Regimento Interno da
SUSIPE, talvez devido a este ter sido inaugurado em 2011 e o Regimento datar de 2010.
Possui capacidade para 150 e está ocupado com 152 detentos, sendo 150 no regime
semiaberto e 2 no fechado, representando um excedente de 1%. Não oferta assistência
educacional e não há biblioteca. Há 133 vagas de trabalho disponibilizadas, todas
ocupadas, sendo 13 com o trabalho interno e voluntário e 120 ocupadas com o trabalho
externo e remunerado. Não há oficinas de trabalho, mas há parcerias com entidades
públicas ou privadas para oferecimento de trabalho interno e externo.
4.2.2 Ananindeua
A população carcerária total custodiada pela SUSIPE na cidade de Ananindeua,
refere-se ao quantitativo existente nas 2 Centrais de Triagem e no Centro de Reeducação
Feminino. Dos 3 estabelecimentos, observa-se uma variação do excedente que
demonstra desde o número de vagas livres em -2%, encontrando-se abaixo do limite da
capacidade no Centro de Reeducação Feminino, ao excedente de 153%, na Central de
Triagem da Cidade Nova, que ocupa o primeiro lugar entre os 22 estabelecimentos
da RMB com maior distorção entre capacidade e ocupação. Em 2015 o Centro de
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Reeducação Feminino encontrava-se com excedente em 14% e a Central de Triagem da
Cidade Nova já apresentava um excedente de 130%.

4.2.2.1 Centrais de Triagem
São estabelecimentos voltados para a custódia de presos provisórios do sexo
masculino, condenados às penas de reclusão em regime fechado. Não ofertam
assistência educacional, local para aprendizado ou biblioteca.
Central de Triagem Metropolitana II (CTM II) possui capacidade para 144 e está
ocupada com 294 detentos, representando um excedente de 104%. Quanto ao trabalho
ofertado, há 27 vagas internas remuneradas ocupadas; Central de Triagem Cidade
Nova (CTCN) possui capacidade para 130 e está ocupada com 329 detentos,
representando um excedente de 153%. Há 4 vagas ocupadas com o trabalho interno e
remuneradas; Centro de Reeducação Feminino (CRF) voltado para presas do sexo
feminino em qualquer dos regimes de execução da pena e a internas submetidas à
decisão judicial criminal restritiva de liberdade. Possui capacidade para 480 e está
ocupado com 472 detentas, sendo 428 em regime fechado e 44 em semiaberto,
encontrando-se abaixo do limite da capacidade, com o número de vagas livres em -2%.
Há 230 vagas para educação, mas apenas 35 educandas matriculadas. É oferecido
ensino de alfabetização, fundamental e médio; há local adequado para aprendizado como
a biblioteca. Há espaço para a prática de atividades esportivas, mas ocorrem de forma
insuficiente. Quanto ao trabalho, há 80 vagas disponibilizadas, todas ocupadas, sendo 44
com o trabalho interno e voluntário e 36 ocupadas com o trabalho externo e remunerado.
Há oficinas de trabalho e parcerias com entidades públicas ou privadas para oferecimento
de trabalho interno e externo.
4.2.3 Marituba
A população carcerária total custodiada pela SUSIPE na cidade de Marituba,
refere-se ao quantitativo existente nos 3 Presídios Estaduais Metropolitanos e no Centro
de Reeducação Feminino Marituba. Dos 4 estabelecimentos, observa-se uma variação
do excedente que demonstra desde o número de vagas livres em -14%, encontrando-se
abaixo do limite da capacidade no Centro de Reeducação Feminino, ao excedente de
98%, no Presídio Estadual Metropolitano I que apresentava um excedente de 67% em
2015. O Centro de Reeducação Feminino, recentemente inaugurado, não possui dados
anteriores.
4.2.3.1 Presídios Estaduais Metropolitanos
São estabelecimentos penais do tipo penitenciária ou centro de recuperação, e
destinam-se ao preso do sexo masculino condenado à pena de reclusão em regime
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fechado e ao preso provisório. Ofertam oportunidade de trabalho, mas não possuem
parcerias com entidades públicas ou privadas para oferecimento de vagas de trabalho.
Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I) possui capacidade para 404 e está
ocupado com 801 detentos, apresentando um excedente de 98%. Não é ofertada
assistência educacional no momento em decorrência de rebelião na Casa Penal, quando
as salas de aula foram danificadas. Há biblioteca. Há registro de 48 vagas ocupadas com
o trabalho interno e remuneradas; há avaliação e estímulo ao crescimento profissional
que permite a qualificação ou diversificação do trabalho e há oficinas de trabalho;
Presídio Estadual Metropolitano II (PEM II) possui capacidade para 304 e está ocupado
com 335 detentos, apresentando um excedente de 10%. Oferta 80 vagas para educação
com 21 educandos matriculados. É oferecido ensino de alfabetização, fundamental,
médio e profissionalizante. Há local adequado para o aprendizado e biblioteca. Há registro
de 25 vagas ocupadas com o trabalho interno, sendo 14 remuneradas e 11 voluntárias e
há oficinas de trabalho; Presídio Estadual Metropolitano III (PEM III) possui capacidade
para 288 e está ocupado com 421 detentos, sendo 6 no regime semiaberto, apresentando
um excedente de 46%. Oferta 60 vagas para educação, com 25 educandos matriculados.
É oferecido ensino de alfabetização, fundamental, médio e profissionalizante. Há local
adequado para o aprendizado e biblioteca. Há registro de 15 vagas ocupadas com o
trabalho interno e remuneradas; Centro de Reeducação Feminino Marituba (CRF M)
destinado a presas do sexo feminino no regime semiaberto. Possui capacidade para 50
e está ocupado com 43 detentas, sendo 1 em regime aberto, encontrando-se abaixo do
limite da capacidade, com o número de vagas livres em -14%. Por ser um
estabelecimento recentemente inaugurado, não possui dados de 2015 e nem de 2016
sobre a assistência educacional e o trabalho.
4.2.4 Santa Isabel
Em relação a população carcerária custodiada pela SUSIPE na cidade de Santa
Isabel, o município ultrapassou o número de casas penais de Belém, com a inauguração
da Central de Triagem Metropolitana IV, chegando a 8 unidades penais, abrigando
inclusive o único Hospital Geral Penitenciário, destinado aos inimputáveis e semiimputáveis e a Colônia Penal Agrícola, destinada a presos em regime semiaberto.
Destaca-se também os 3 Centros de Recuperação Penitenciários, que juntos possuem
cerca de 1.999 detentos, representando 26% em relação a RMB. O CRPP I é o que
concentra o maior número de apenados, 818, porém, tem o menor percentual de
excedente, 4%. Já o CRPP II se destaca em relação ao excedente, com o percentual de
131%. Em sentido contrário, destaca-se o Centro de Recuperação Especial e a Central
de Triagem Metropolitana IV, que estão com a ocupação abaixo da capacidade ofertada.
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4.2.4.1 Centros de Recuperação Penitenciários
São estabelecimentos penais do tipo penitenciária ou centro de recuperação, e
destinam-se ao preso do sexo masculino condenado à pena de reclusão em regime
fechado e ao preso provisório. Há biblioteca. Ofertam oportunidade de trabalho. Não há
parcerias com entidades públicas ou privadas para oferecimento de trabalho.
Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I (CRPP I) possui capacidade
para 786 e está ocupado com 818 detentos, apresentando um excedente de 4%. Não há
assistência educacional e o local destinado para aprendizado é considerado insuficiente.
Quanto ao trabalho realizada no estabelecimento, há registro de 133 vagas ocupadas
com o trabalho interno e remunerado; Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II
(CRPP II) possui capacidade para 288 e está ocupado com 666 detentos, apresentando
um excedente de 131%. Oferta 100 vagas para a educação, havendo 70 educandos
matriculados.

É

oferecido

ensino

de

alfabetização,

fundamental,

médio

e

profissionalizante. O local disponibilizado para o aprendizado não é considerado
adequado. Quanto ao trabalho, há 60 vagas para o trabalho interno, todas ocupadas e
remuneradas. Percebe-se um erro de digitação, pois informa haver ainda 4 vagas
ocupadas com atividade voluntária. Há oficinas de trabalho; Centro de Recuperação
Penitenciário do Pará III (CRPP III) possui capacidade para 432 e está ocupado com
515 detentos, apresentando um excedente de 19%. Não há assistência educacional,
sendo o local destinado para aprendizado considerado insuficiente. Disponibiliza 15
vagas de trabalho interno, todas ocupadas, não sendo informado se remuneradas ou
voluntárias.

4.2.4.2 Centrais de Triagem
São estabelecimentos voltados para a custódia de presos provisórios do sexo
masculino, condenados às penas de reclusão em regime fechado.
Central de Triagem Metropolitana I (CTM I) possui capacidade para 148 e está
ocupada com 323 detentos, apresentando um excedente de 118%. Oferta 20 vagas para
a educação, havendo 12 vagas ocupadas. É oferecido ensino de alfabetização,
fundamental, médio e profissionalizante. O local disponibilizado para o aprendizado é
considerado insuficiente. Não possuem biblioteca. Disponibiliza 20 vagas de trabalho
interno, todas ocupadas, não sendo informado se as vagas são remuneradas ou
voluntárias; Central de Triagem Metropolitana IV (CTM IV) possui capacidade para 292
e está ocupado com 267 detentos, sendo 2 em regime semiaberto, encontrando-se abaixo
do limite da capacidade, com o número de vagas livres em -9%. Por ser um
estabelecimento recentemente inaugurado, não possui dados de 2015 e nem de 2016
sobre a assistência educacional e o trabalho;

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão ISSN:2317-0255 - Página 106

Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI) é o estabelecimento penal
destinada ao cumprimento de pena em regime semiaberto. Possui capacidade para 622
e está ocupado com 750 detentos, apresentando um excedente de 21%. Oferta 40 vagas
para a educação, com 25 vagas ocupadas. É oferecido ensino de alfabetização,
fundamental, médio e profissionalizante. O local disponibilizado para o aprendizado não
é considerado adequado. Não há biblioteca. Há registro de 150 vagas ocupadas com o
trabalho interno, não sendo informado se o trabalho é remunerado ou voluntário; Centro
de Recuperação Especial Coronel Anastácio das Neves (CRECAN) destina-se à
custódia de pessoas presas condenadas ou provisórias na qualidade de servidores
públicos da administração pública direta e indireta, federais, estaduais ou municipais.
Possui capacidade para 120 e está ocupado com 107 detentos, sendo 86 do sexo
masculino e 1 do sexo feminino no regime fechado; há ainda 20 detentos do sexo
masculino no regime semiaberto. Encontra-se abaixo do limite da capacidade, com o
número de vagas livres em -11%. Oferta 20 vagas para educação, havendo 15 vagas
ocupadas. É oferecido ensino de alfabetização, fundamental, médio e profissionalizante.
O local disponibilizado para o aprendizado é considerado insuficiente. Há biblioteca. Há
registro de 45 vagas remuneradas, sendo 30 vagas ocupadas com o trabalho interno e
15 vagas ocupadas com o trabalho externo; Hospital Geral Penitenciário (HGP) destinase aos detentos de ambos os sexos, inimputáveis e semi-imputáveis referidos no artigo
26 e seu parágrafo único do CP, em cumprimento de medida de segurança. Possui
capacidade para 83 e está ocupado com 176 detentos no regime fechado, sendo 165 do
sexo masculino e 11 do sexo feminino, apresentando um excedente de 112%. Não há
assistência educacional, mas há local adequado para aprendizado e biblioteca. Informa
haver 30 vagas remuneradas ocupadas por homens e 8 vagas ocupadas por mulheres,
em trabalho interno, não sendo informado se o trabalho ocupado pelas mulheres é
remunerado ou voluntário.

4.3 2ª REGIÃO: GUAMÁ
Centro de Recuperação Regional de Castanhal (CRRCA) destina-se à custódia
de presos do sexo masculino condenados à pena de reclusão em regime fechado e ao
preso provisório. Possui capacidade para 156 e está ocupado com 354 detentos no
regime fechado, apresentando um excedente de 127%. Oferta 15 vagas para a educação,
com 6 vagas ocupadas. É oferecido ensino de alfabetização, fundamental e
profissionalizante. Há local disponibilizado para o aprendizado e biblioteca. Disponibiliza
25 vagas de trabalho interno remuneradas e ocupadas.

4.4 3ª REGIÃO: RIO CAETÉ
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Contempla os municípios de Bragança, Capanema e Salinópolis, com a existência
de 3 Centros de Recuperação e destinam-se à custódia de presos do sexo masculino
condenados à pena de reclusão em regime fechado e ao preso provisório.
Centro de Recuperação Regional de Bragança (CRRB) possui capacidade para
122 detentos e está ocupado com 283, sendo 244 no regime fechado e 39 em regime
semiaberto, apresentando um excedente de 132%. Oferta 40 vagas para a alfabetização
e ensino fundamental, todas ocupadas. Há local disponibilizado para o aprendizado e
biblioteca. Disponibiliza 45 vagas de trabalho remuneradas, todas ocupadas, sendo 25
para o trabalho interno e 20 para atividade externa. Não há oficinas de trabalho, mas há
parcerias com entidades públicas ou privadas para oferecimento de trabalho externo;
Centro de Recuperação Regional de Capanema (CRRCAP) possui capacidade para
64 e está ocupado com 122 detentos no regime fechado, apresentando um excedente de
91%. Oferta 30 vagas para a alfabetização e ensino fundamental, com apenas 20
ocupadas. Há local disponibilizado para o aprendizado e biblioteca. Disponibiliza 11
vagas de trabalho interno, ocupadas e remuneradas. Há oficina de trabalho, mas
considerada insuficiente. Há parcerias com entidades públicas ou privadas para
oferecimento de trabalho interno; Centro de Recuperação Regional de Salinópolis –
(CRRSAL) possui capacidade para 120 e está ocupado com 226 detentos no regime
fechado, apresentando um excedente de 88%.

Oferta 25 vagas para a educação,

estando 24 ocupadas com o ensino de alfabetização e fundamental. Há local
disponibilizado para o aprendizado e biblioteca. Disponibiliza 17 vagas de trabalho
interno, ocupadas, não sendo informado se o trabalho é remunerado ou voluntário. Há
oficina de trabalho, mas não há parcerias com entidades públicas ou privadas para
oferecimento de trabalho interno.

4.5 4ª REGIÃO: ARAGUAIA
Centro de Recuperação Regional de Redenção (CRRR) destina-se à custódia
de presos do sexo masculino e feminino condenados à pena de reclusão em regime
fechado e ao preso provisório. Possui capacidade para 120 e está ocupado com 295
detentos, sendo 242 do sexo masculino e 25 do sexo feminino no regime fechado e 28
do sexo masculino no regime semiaberto, apresentando um excedente de 146%. Em
2015 foi considerado o estabelecimento com maior desvio entre a capacidade e
ocupação, constatando uma situação alarmante quanto ao excedente de 286%,
quase 4 vezes a sua capacidade. Oferta 80 vagas para a educação fundamental, todas
ocupadas. Há local disponibilizado para o aprendizado, mas não há biblioteca.
Disponibiliza 16 vagas para o trabalho, sendo 14 vagas para homens, remuneradas e
ocupadas, divididas em 11 para atividade interna e 3 para atividade externa. Possui ainda
2 vagas para mulheres, remuneradas e ocupadas. Não há oficina de trabalho, mas há
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parcerias com entidades públicas ou privadas para oferecimento de trabalho interno e
externo; Centro de Reeducação Feminino de Marabá (CRFM) inaugurado em 2016 e
voltado para presas do sexo feminino em qualquer dos regimes de execução da pena e
a internas submetidas à decisão judicial criminal restritiva de liberdade. Possui
capacidade para 86 e está ocupado com 89 detentas, encontrando-se com excedente
razoável de 3%. Oferta 55 vagas para a educação, todas ocupadas. É oferecido ensino
de alfabetização, fundamental e médio. Há local disponibilizado para o aprendizado e
biblioteca. Disponibiliza 13 vagas de trabalho interno remuneradas, todas ocupadas. Há
oficina de trabalho, mas não há parcerias com entidades públicas ou privadas para
oferecimento de trabalho interno e externo; Carceragem da Delegacia de Polícia de
Parauapebas (CDPP) não há informações sobre a especificidade da unidade penal no
Regimento Interno da SUSIPE. Possui capacidade para 90 e está ocupada com 151
detentos do sexo masculino no regime fechado, apresentando um excedente de 68%.
Não disponibiliza vagas para educação. Quanto ao trabalho foi informado haver 3 presos
com trabalho interno e remunerado.

4.7 6ª REGIÃO: TOCANTINS
Compreende os municípios de Abaetetuba, com 2 casas penais, Cametá e
Mocajuba e são voltados para o sexo masculino. Observa-se excedente em todas as
casas penais.
Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba (CRRAB) possui capacidade
para 120 e está ocupado com 355 detentos, sendo 315 no regime fechado e 40 no regime
semiaberto, apresentando um excedente de 196%. Oferta 75 vagas para a alfabetização
e ensino fundamental, estando 50 ocupadas. Há local disponibilizado para o aprendizado,
mas não há biblioteca. Disponibiliza 40 vagas de trabalho, todas ocupadas, sendo 28 para
atividade interna e 12 para atividade externa. Quanto à remuneração, foi informado 30
vagas, não sendo descrito se as 10 restantes são voluntárias. Não há oficina de trabalho,
mas há parcerias com entidades públicas ou privadas para oferecimento de trabalho
externo; Central de Triagem de Abaetetuba (CTAB) possui capacidade para 30
detentos e está ocupada com 38 detentos, sendo 26 no regime fechado e 12 do no regime
semiaberto, apresentando um excedente de 27%. Não disponibiliza vagas para educação
e nem biblioteca. Quanto ao trabalho, informa haver 10 vagas remuneradas e ocupadas
com o trabalho externo; Centro de Recuperação Regional de Cametá (CRRCAM)
possui capacidade para 64 detentos e está ocupado com 141 detentos, sendo 126 no
regime fechado e 15 no no regime semiaberto, apresentando um excedente de 120%.
Oferta 20 vagas para a alfabetização e ensino fundamental, estando 8 ocupadas. Há local
disponibilizado para o aprendizado, mas não há biblioteca. Disponibiliza 8 vagas, todas
ocupadas, para o trabalho interno e remunerado; Centro de Recuperação Regional de
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Mocajuba (CRRMOC) possui capacidade para 64 e está ocupado com 143 detentos,
sendo 121 no regime fechado e 22 no regime semiaberto, apresentando um excedente
de 123%. Oferta 10 vagas para o ensino fundamental e ensino profissionalizante, todas
ocupadas. Há biblioteca e local disponibilizado para o aprendizado. Disponibiliza 24
vagas, todas ocupadas e remuneradas, sendo 12 para o trabalho interno e 12 para o
trabalho externo. Não há oficina de trabalho, mas há parcerias com entidades públicas
ou privadas para oferecimento de trabalho externo.

4.8 7ª REGIÃO: BAIXO AMAZONAS
Compreende o município de Santarém, com 2 casas penais, ambas com lotação
acima da capacidade.
Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura de Santarém (CRASHM) é um
estabelecimento voltado para presos de ambos os sexos, com capacidade para 360 e
ocupado com 599 detentos, sendo 330 no regime fechado e 188 no semiaberto, do sexo
masculino e 66 no regime fechado e 15 no semiaberto, do sexo feminino. Possui um
excedente de 66%. Oferta 150 vagas para a alfabetização e ensino fundamental, com
145 ocupadas. Há biblioteca, mas o local disponibilizado para o aprendizado é
considerado insuficiente. Disponibiliza 91 vagas de trabalho para homens sendo 76 para
o trabalho interno e 15 para o trabalho externo, sendo 30 remuneradas e 61 voluntárias;
há ainda 16 vagas para mulheres, sendo 15 para o trabalho interno e 1 para o trabalho
externo, sendo 2 remuneradas e 14 voluntárias. A oficina de trabalho é considerada
insuficiente. Há parcerias com entidades públicas ou privadas para oferecimento de
trabalho externo; Central de Triagem Masculina de Santarém (CTMS) é um
estabelecimento voltado para presos do sexo masculino, com capacidade para 316 e
ocupado com 404 apenados no regime fechado. Possui um excedente de 28%. Não
disponibiliza vagas para educação e nem biblioteca. Disponibiliza 9 vagas para o trabalho
interno, ocupadas e remuneradas.

4.9 8ª REGIÃO: LAGO DE TUCURUÍ
Centro de Recuperação Regional de Tucuruí (CRRT) é um estabelecimento
destinado à custódia de presos condenados à pena de reclusão em regime fechado e ao
preso provisório, voltado para o sexo masculino. Possui capacidade para 120 e está
ocupado com 396 detentos, sendo 337 no regime fechado e 59 no regime semiaberto,
apresentando um excedente de 230%. Em 2015 o excedente já era de 206%. Observase nesta casa penal o maior excedente registrado em 2016, de mais de 3 vezes a
sua capacidade.
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Oferta 30 vagas para a alfabetização e educação fundamental, todas ocupadas.
Não há local disponibilizado para o aprendizado e nem biblioteca. Há 30 vagas de
trabalho interno, ocupadas, não sendo informado se remuneradas.

4.10 9ª REGIÃO: RIO CAPIM
Compreende os municípios de Paragominas e Tomé-Açú e são estabelecimentos
destinados à custódia de presos condenados à pena de reclusão em regime fechado e
ao preso provisório, voltados para o sexo masculino.
Centro de Recuperação Regional de Paragominas (CRRPA) possui
capacidade para 214 e está ocupado com 264 detentos, sendo 243 no regime fechado e
21 no regime semiaberto, apresentando um excedente de 23%. Oferta 40 vagas para a
alfabetização e ensino fundamental, com 35 ocupadas. Há biblioteca e local para o
aprendizado. Disponibiliza 57 vagas para o trabalho, sendo 45 internas e 12 externas,
todas ocupadas e remuneradas. Não há oficina de trabalho, mas há parcerias com
entidades públicas ou privadas para oferecimento de trabalho externo; Centro de
Recuperação Regional de Tomé-Açu (CRRTA) possui capacidade para 58 e está
ocupado com 138 presos, sendo 130 no regime fechado e 8 no semiaberto, apresentando
um excedente de 138%. Não há assistência educacional, mas há biblioteca. Disponibiliza
6 vagas para o trabalho, sendo 3 internas e 3 externas, todas ocupadas e remuneradas.
Não há oficina de trabalho, mas há parcerias com entidades públicas ou privadas para
oferecimento de trabalho externo.

4.11 10ª REGIÃO: XINGÚ
Compreende o município de Altamira, com 2 casas penais, ambas com lotação
acima da capacidade.
Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT) é um estabelecimento
voltado para presos do sexo masculino, com capacidade para 208 e ocupado com 340
presos, sendo 284 no regime fechado e 56 no semiaberto, apresentando um excedente
de 63%. Oferta 20 vagas para a alfabetização e ensino profissionalizante, com 40
ocupadas, observando-se um equívoco no preenchimento. Não há biblioteca, mas há
local adequado para o aprendizado. Disponibiliza 65 vagas para o trabalho, sendo 45
internas e 20 externas, todas ocupadas, sendo 30 remuneradas, não tendo sido
informado sobre as restantes. Há oficina de trabalho e parcerias com entidades públicas
ou privadas para oferecimento de trabalho externo; Central de Triagem de Altamira
(CTALT) é um estabelecimento voltado para presos de ambos os sexos, com capacidade
para 36 e ocupado com 110 apenados no regime fechado, sendo 95 do sexo masculino
e 15 do sexo feminino, possuindo um excedente de 206%. Não há assistência
educacional e nem biblioteca. Também não são ofertadas vagas para o trabalho.
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4.12 11ª REGIÃO: MARAJÓ
Centro de Recuperação Regional de Breves (CRRB) é um estabelecimento
voltado para presos do sexo masculino, com capacidade para 128 e ocupado com 312
presos no regime fechado, apresentando um excedente de 144%. Oferta 20 vagas para
a alfabetização e ensino fundamental, todas ocupadas. Não há biblioteca, mas há local
adequado para o aprendizado. Disponibiliza 7 vagas internas e ocupadas para o trabalho.

4.13 12ª REGIÃO: TAPAJÓS
Centro de Recuperação Regional de Itaituba (CRRI) é um estabelecimento
voltado para presos de ambos os sexos, com capacidade para 196 e ocupado com 311
presos, sendo 275 no regime fechado e 34 no semiaberto do sexo masculino e 2 presas
do sexo feminino no regime fechado, apresentando um excedente de 59%. Oferta 14
vagas para a alfabetização, ensino fundamental e médio, todas ocupadas. Há biblioteca
e local adequado para o aprendizado. Disponibiliza 40 vagas para o trabalho, sendo 34
internas e 6 externas, todas ocupadas e remuneradas. Não há oficina de trabalho, mas
há parcerias com entidades públicas ou privadas para oferecimento de trabalho externo.

5 CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTOS

No que tange à pesquisa documental, registra-se a melhor qualificação dos dados
obtidos quanto aos relatórios enviados pelos membros do Ministério Público Estadual,
observando-se que no ano de 2016 houve maior efetividade na entrega, tendo 100% dos
estabelecimentos informado o relatório anual. Pode-se citar ainda a fidedignidade no
preenchimento dos dados em 2016, contendo todas as informações necessárias para a
análise da assistência educacional e trabalho. A efetividade e fidedignidade dos relatórios
não foram observadas em 2015, o que invalidou a publicação dos dados à época.
Considerando, portanto, a pesquisa supra, pode-se afirmar que quanto ao direito
do preso ser privado de sua liberdade em estabelecimento penal com lotação compatível
com a sua estrutura e finalidade, este direito não é atendido no Estado do Pará, que
apresenta excesso de lotação em 40 das 44 casas penais, sendo que 3 delas apresentam
percentual acima de 150% de excedente, culminando com o município de Tucuruí, que
possui o maior excedente em termos percentuais, 230%. Este pode ser considerado o
maior flagrante da incapacidade do Estado em gerir o sistema prisional. Quanto ao total
das casas penais, o excedente da população carcerária é de mais de 60%.
No que tange à educação, quanto a obrigatoriedade de prover o estabelecimento
penal com o ensino de 1º grau e o ensino profissional, observa-se que há vagas
fornecidas pela SUSIPE em grande parte dos estabelecimentos, excetuando àqueles que
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possuem características de exclusiva transitoriedade ou perfil impróprio para o
aprendizado seriado, como as Centrais de Triagem e Carceragens, onde nenhuma
disponibiliza o acesso à educação; o Centro de Progressão Penitenciário de Belém,
exclusivo para presos no regime semiaberto e ainda o Hospital Geral Penitenciário,
destinado aos inimputáveis e semi-imputáveis.
Há ainda uma exceção, o PEM I, que apesar de ter a previsão de acesso à
educação, devido a recentes rebeliões e a consequente destruição dos locais destinados
ao ensino, encontra-se desativado. Observa-se ainda que os Centros de Recuperação
de Mosqueiro e Tomé-Açú e os Centros de Recuperação Penitenciária do Pará I e III, que
deveriam permitir o acesso à educação, não ofertam. Registre-se ainda 2
estabelecimentos cujos dados não foram informados, devido à recente inauguração.
Assim, embora existente o acesso à educação, ao considerar os dados
apresentados é possível afirmar que menos de 7% da população carcerária é beneficiária
visto que, dos 13.638 internos custodiados pela SUSIPE, apenas 913 estudam, sendo
823 do sexo masculino e 90 do sexo feminino. Em 2015 foram registrados cerca de 15%
educandos matriculados. Quanto à obrigatoriedade de possuir bibliotecas, das 44
unidades penitenciarias, 22 disponibilizam, 2 não possuem dados informados, 1 existe,
mas é considerada insuficiente e os demais 19 estabelecimentos informaram não haver
biblioteca. Em 2015, foram informadas 17 unidades com biblioteca.
No que tange a oferta de trabalho, obrigatória para o condenado à pena privativa
de liberdade, quase 100% dos estabelecimentos disponibiliza vagas, à exceção das
Centrais de Triagem da Cremação e de Altamira. Há ainda os 2 estabelecimentos cujos
dados não foram informados, devido à recente inauguração. De acordo com os dados
disponibilizados, é possível afirmar que 1.442 presos trabalham, sendo 1.389 do sexo
masculino e 53 do sexo feminino, que representam pouco mais de 10% dos apenados
custodiados pela SUSIPE. Dados coletados em 2015 informavam cerca de 15% de
presos em atividade laborativa.
As atividades são desenvolvidas em grande parte internamente e de forma
remunerada, como nas Centrais de Triagem. Alguns estabelecimentos disponibilizam
além da atividade interna, voluntária, a atividade externa, remunerada, como o Centro de
Progressão Penitenciário do Pará; o Centro de Reeducação Feminino e o Centro de
Recuperação Silvio Hall de Moura. Apesar da obrigatoriedade de o trabalho ser sempre
remunerado, fato verificado em grande parte das casas penais, há ainda a existência de
atividades não remuneradas, exercidas de forma voluntária e identificada em 4
estabelecimentos, o que não é permitido em lei, como já exposto. Acredita-se que este
número pode ser maior, visto ter sido identificado que 7 estabelecimentos deixaram de
preencher o item descritivo, sobre trabalho remunerado ou voluntário. Registra-se
novamente as 2 casas penais que não apresentaram seus dados.
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Quanto à remuneração percebida, não fez parte do escopo da pesquisa, contudo,
Bitar e Rodrigues (2016) identificaram que há percepção de valores abaixo de 3/4 do
salário mínimo, base legal prevista na LEP.
Em relação a existência de oficinas de trabalho 08 casas penais possuem, como
o Centro de Reeducação Feminino e o PEM I, PEM II, CRPP II, CRAMA, CRFM, CRRALT,
CRRSAL, além do CRAMA, CRASHM e CRRCAP, que também possuem, porém, são
consideradas insuficiente. Já as parcerias com entidades públicas ou privadas, podem
ser observadas em 15 estabelecimentos, como a Central de Triagem da Marambaia, o
Centro de Recuperação do Coqueiro, o CPPB, CRF, CRRB, CRRCAP, CRAMA, CTMM,
CRRAB, CRRMOC, CRASHM, CRRPA, CRRTA, CRRALT e o CRRI.
Em análise aos presentes dados, portanto, fomenta-se o necessário cumprimento
pelo Estado do regramento apresentado, no que tange ao respeito a capacidade de
lotação da casa penal e do necessário acesso ao estudo e trabalho. Salutar observar que
o interesse principal do preso em participar de atividades educacionais e de trabalho é
afim de integrar o instituto da remição, obtendo por meio destes a abreviação de sua
pena.
Quanto à revisão do modelo de execução penal vigente, é amplamente debatida
por Bitar e Rodrigues7 (2015), ao identificarem que o aprisionamento pelo cerceamento
da liberdade não atende algumas das funções básicas da SUSIPE, que é promover a
reeducação do condenado e do internado, com vistas à sua recuperação social e a sua
capacitação profissional. Observa-se no modelo praticado, muito mais um depósito de
pessoas ociosas, sem a ocupação com o aprimoramento educacional, cultural e ainda o
necessário labor do trabalho.
O enfrentamento da situação relatada perpassa necessariamente pelo aumento
de decisões judiciais de cumprimento de medidas alternativas em crimes praticados sem
violência ou grave ameaça, além do aumento de vagas de estudo e capacitação para o
trabalho a partir de criação de oficinas de trabalho dentro das casas penais e o estímulo
de convênios e parcerias com o setor público e o privado.
Corroborando o escopo dos dados ora apresentados, está em trâmite no
Congresso Nacional o Projeto de Lei do Senado Federal (PLS) n. 513/2013, para a
revisão e atualização da LEP, tendo como foco principal de enfrentamento a superlotação
dos presídios brasileiros, considerado fundamental para garantir os direitos humanos da
pessoa presa, como já extensamente explanado no presente texto.

7

BITAR, Marilze Ribeiro; RODRIGUES, Alexandre Manuel Lopes. Análise do Modelo de
Execução Penal Vigente e sua Urgente Revisão Indicada Pela Doutrina. Revista do
Ministério Público do Estado do Pará, Belém, v. 8, n. 8, p. 207-227. 2015.
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