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RESUMO 

O objetivo central do presente estudo é apresentar as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal 

Federal a respeito do sistema carcerário nacional. Busca-se, no entanto, para compreender o 

posicionamento dos ministros, contextualizar a evolução da pena de prisão desde a idade 

antiga até os dias atuais, pesquisar as condições do sistema carcerário brasileiro e a situação 

dos Direitos Fundamentais dos detentos. Ademais, o trabalho pretende identificar, através das 

decisões proferidas pelo Supremo, quais seriam os fatores reconhecidos nas decisões judiciais 

como causadores da atual crise do sistema carcerário. Para atingir tal propósito, foram 

selecionados os acórdãos mais importantes do STF nos últimos três anos acerca do tema, 

dentre os quais fazem parte os Recursos Extraordinários 592.581, 580.252, 841.526 e a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347. 

 

Palavras-Chave: Sistema Penitenciário. Prisão. Direitos Humanos. Supremo Tribunal 

Federal. Direitos Fundamentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The central objective of this study is to present the decisions taken by the Brazilian Supreme 

Court regarding the national prison system. However, to understand the motivation of the 

minister‘s decisions, it is necessary first to contextualize the evolution of the prison sentence 

from the old age until the present day, to investigate the conditions of the Brazilian prison 

system and the situation of the Fundamental Rights of the detainees. In addition, the work 

intends to identify, through the decisions pronounced by the Supreme Court, what would be 

the factors recognized in judicial decisions as the cause of the current crisis of the prison 

system. In order to achieve this purpose, the most important judgments of the Supreme Court 

in the last three years about the prison system have been selected. 

 

Keywords: Prison system. Prison. Human rights. Brazilian Supreme Court. Fundamental 

rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

As mazelas do sistema carcerário brasileiro são expostas de maneira recorrente pela 

mídia nacional. Apesar de todo sofrimento e desrespeito aos Direitos Humanos, grande parte 

da sociedade, bem como órgãos do Poder Público, mostram-se inertes diante de tanta barbárie 

e descaso com vidas humanas. A superlotação, falta de cuidados médicos, além da exposição 

a tratamentos degradantes, conforme será especificado durante o segundo capítulo do presente 

trabalho, operam como engrenagens para o não funcionamento do sistema que possui, ou 

deveria possuir, como premissa a ressocialização dos presos. 

A falta de investimento público e a falta de empatia da sociedade fazem com que o 

tema carcerário seja negligenciado. Diante de tantos outros problemas que ocorrem no Brasil, 

compreende-se o porquê dos direitos dos presos serem esquecidos. No entanto, assim como 

todas as outras pessoas que compõem a sociedade, os presidiários também possuem dignidade 

e gozam de direitos. Razão pela qual merecem e devem ter seus direitos fundamentais 

respeitados. 

O presente trabalho propõe-se a demonstrar o posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal acerca do Sistema Carcerário nacional. Para tanto, o estudo propôs-se a contextualizar 

a evolução histórica do instituto da prisão, bem como identificar os problemas atuais do 

sistema penitenciário brasileiro e a ocorrência de violações aos direitos humanos dentro deste 

sistema.  

Adotou-se no presente trabalho o método dedutivo, através da revisão bibliográfica, 

análise jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a partir de 2015, especificamente os 

Recursos Extraordinários 592.581, 580.252, 841.526 e a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental 347, além de estudo legislativo no direito pátrio. 

A relevância da pesquisa se configura em razão da atualidade dos assuntos e 

repercussão dos mesmos, visto a necessidade de intervenção do Supremo Tribunal Federal 

sobre a questão. Para a atuação efetiva dos Poderes Públicos acerca do tema, mostrou-se 

necessária a intervenção do STF para que direitos e garantias constitucionalmente previstas 

fossem asseguradas à população carcerária nacional. 

A escolha do tema se dá em razão da atual crise de criminalidade que ocorre no 

Estado do Rio de Janeiro, em um ano em que, até o momento, 117 policiais militares já foram 

mortos no Estado, conforme noticiado nas mídias. Mostra-se, portanto, necessário um estudo 

em que se possa refletir sobre as questões prisionais.  
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Objetivando a melhor elucidação sobre o tema carcerário, o primeiro capítulo do 

presente trabalho destina-se a compreensão da evolução histórica da pena de prisão desde a 

antiguidade. Para que tal finalidade fosse cumprida, fez-se necessário abordar, brevemente, a 

obra de Cesare Beccaria, John Howard e Jeremy Bentham, importantes autores que 

influenciaram na evolução da pena. 

O segundo capítulo da obra trata sobre os direitos humanos e suas violações sofridas 

no âmbito do sistema carcerário. O mesmo busca  abordar questões como os direitos 

humanos, os direitos constitucionais dos presos e de que forma ocorrem as violações dentro 

das prisões. Dados informativos são utilizados durante o capítulo como forma de possibilitar 

um panorama geral das condições do sistema penitenciário. 

O terceiro capítulo destina-se a estudar a postura adotada pelo STF em suas decisões 

sobre questões carcerárias. Para compreender a postura do Tribunal, foram destacados 

fundamentos utilizados durante os votos dos ministros. Quatro ações, a partir de 2015, foram 

utilizadas como objeto de estudo. Dentre os temas tratados nas ações julgadas pelo Supremo 

Tribunal Federal encontram-se o dever do Estado de indenizar os presos que sofreram 

tratamentos degradantes, reordenação carcerária e destinação de fundos para reformas.  
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CAPÍTULO 1 – PERÍODOS HISTÓRICOS E A PENA DE PRISÃO 

 

1.1 A ANTIGUIDADE 

 

Na Antiguidade, a privação de liberdade e o cárcere não possuíam o sentido de pena. 

O cárcere funcionava meramente com o objetivo de reter os criminosos à espera de seu 

julgamento, a fim de que eles fossem submetidos as verdadeiras punições: morte, 

açoitamentos, banimento, etc.
1
 Desse modo, na Antiguidade, a prisão do acusado possuía 

natureza meramente cautelar, para garantir que o acusado fosse julgado.  

Apesar de ser um local de custódia, as prisões, durante a Antiguidade, eram locais de 

grande aplicação de tortura. A tortura era utilizada como meio de extrair confissões de crimes 

dos acusados, desse modo, culminando na real condenação as penas da época. 

Na Grécia e Roma
2
 existiam as prisões por dívida. No entanto, elas atuavam como 

medida coercitiva para forçar o devedor a pagar sua dívida, não podendo ser considerada 

como pena em si.  

Greco
3
 exemplifica como eram as prisões na antiguidade, através da prisão chamada 

―Marmetina‖, em Roma. Ele a descreve como um lugar sem luz, úmido, povoado por insetos 

e animais peçonhentos, onde a comida era escassa e os acusados ficavam presos pelos pés em 

toras de madeiras. 

De toda forma, não existia uma arquitetura penitenciária própria à época, sendo 

utilizados os piores lugares como prisões. Dentre os locais utilizados como prisões estavam 

calabouços, torres, castelos arruinados e outros edifícios frequentemente insalubres. 

Doutrinadores divergem sobre até que época o cárcere servia apenas como depósito 

de prisioneiros à espera de julgamento. Cezar Roberto Bitencourt
4
 e Rogério Greco

5
 afirmam 

que a prisão possuía este intuito até fins do século XVIII. Já João Farias Junior
6
 alega que a 

prisão funcionou como depósito de pessoas até o século XVI. 

 

                                                           
1
 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 3 

2
 CALÓN, Eugenio Cuello. La moderna penologia. Barcelona: Bosch, 1958. p.300. 

3
 GRECO, Rogério. Sistema Prisional: colapso atual e soluções alternativas - 2 ª ed. rev., ampl. e atual.- Niterói, 

RJ: lmpetus, 2015. p. 98-99. 
4
 BITENCOURT, Cezar Roberto, op. cit., p. 4. 

5
 GRECO, Rogério, op. cit., p. 86. 

6
 FARIAS JÚNIOR, João. A ineficácia da pena de prisão e o sistema ideal de recuperação do delinqüente. 

Rio de Janeiro: Carioca, 1978. p. 23. 
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1.2 A IDADE MÉDIA 

 

Durante o período da Idade Média e parte do período Absolutista a prisão ainda não 

possuía caráter punitivo. Neste período imperava o direito germânico, prevalecendo as penas 

corporais, dentre as quais: a pena de morte, mutilações e outras formas cruéis de punição. O 

corpo do homem pagava pelo mal por ele praticado.
7
 Ressalta-se que as sanções durante esse 

período histórico estavam submetidas às vontades dos governadores. 

Ademais, a dor dos criminosos submetidos as mais diversas penas violentas 

funcionava como espetáculo para a população que acompanhava ávida por derramamento de 

sangue. Michel Foucault
8
, em Vigiar e Punir, descreve de maneira detalhada como 

funcionavam os inúmeros martírios praticados em locais públicos durante a Idade Média.  

Como a pena final do condenado normalmente seria alguma pena corporal bárbara 

ou pena de morte, não existia preocupação com a custódia cautelar deste. Os criminosos 

geralmente eram trancafiados em locais fétidos, pouco iluminados, com escassez de alimento 

e água.   

Apesar disso, foi durante o período da Idade Média em que surgiu a prisão de Estado 

e a prisão eclesiástica.
9
 

A prisão de Estado possuía como função recolher os inimigos do poder, senhorial ou 

real, que cometeram delitos de traição. Também eram recolhidos nas prisões de Estado os 

adversários políticos dos governantes, com o objetivo de afastá-los. Tais prisões possuíam 

duplo caráter, ou seja, podiam ser utilizadas como forma de custódia, em que o prisioneiro 

ficava preso aguardando a verdadeira pena, ou como forma de detenção. Quanto à detenção, 

esta poderia ser perpétua, temporária ou perdurar até o recebimento do perdão real. Como 

exemplo deste gênero, pode-se citar a Bastilha de Paris.
10

 

A prisão eclesiástica destinava-se aos apóstatas, hereges e clérigos rebeldes. A sua 

finalidade era a expiação dos pecados por meio do arrependimento, através da meditação e 

oração. 

João Farias Junior afirma que: 

 

 

                                                           
7
 GRECO, Rogério, op. cit., p. 86. 

8
 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Rio de Janeiro: Vozes, 2009, passim. 

9
 BITENCOURT, Cezar Roberto, op. cit., p. 9. 

10
 NEUMAN, Elias. Evolución de la pena privativa de libertad y regímenes carcelarios. Buenos 

Aires: Editorial Pannedille, 1971. p. 20. 



14 
 

 

A cela monástica dos penitenciários deveria ser individual, já que o fim da retenção 

do paciente nesses estabelecimentos era a emenda pela expiação, o arrependimento, 

exigindo-se que o paciente aí se mantivesse em absoluta soledade ou solidão e, 

assim, mergulhado no vácuo tivesse o ambiente propício para a reflexão.
11

 

 

  

Mesmo com a ausência de práticas de tortura, a prisão eclesiástica não era 

considerada tão boa. As celas onde ficavam os presos eram imundas e insalubres, com o 

objetivo de que a soledade e o ambiente facilitassem o arrependimento e à conversão dos 

prisioneiros.
12

 

Apesar das condições, o cárcere eclesiástico, segundo Rogério Greco, foi um 

importante precedente para as prisões que viriam no futuro, em que a segregação da liberdade 

do ser humano passou a ter caráter de pena.
13

  

Durante a Idade Média a religião teve crucial importância para o avanço da privação 

de liberdade como pena. Bitencourt afirma que o pensamento cristão foi responsável por 

proporcionar, no aspecto ideológico e material, bons fundamentos para a pena privativa de 

liberdade.
14

 O direito canônico também teve especial importância na mudança das penas, 

sobretudo no tocante às primeiras ideias sobre a reforma do delinquente. Em A cidade de 

Deus, Santo Agostinho afirmava que o castigo não devia conduzir à destruição do culpado, 

mas ao seu aperfeiçoamento.
15

  

 

1.3 A IDADE MODERNA 

 

A chamada Idade Moderna tem o seu início no século XVI. Período em que a 

pobreza e miséria começam a aumentar no território europeu. Junto com a pobreza, a 

criminalidade também estoura, fazendo com que a pena de morte se mostre uma solução 

inadequada diante da impossibilidade de executar o grande número de criminosos. 

Diante da onda de criminalidade e miséria, a aplicação da pena privativa de liberdade 

começou a ganhar força, por se mostrar o meio mais adequado de controlar o novo fenômeno 

sociocriminal. Foi nesse período, na Inglaterra, em que surgiram as House of correction, 

                                                           
11

 FARIAS JÚNIOR, João, op. cit., p. 28. 
12

 FARIAS JÚNIOR, ibid.  
13

 GRECO, Rogério, op. cit., p. 102. 
14

 BITENCOURT, Cezar Roberto, op. cit., p. 13. 
15

 Santo Agostinho apud  BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2001. p. 13. 
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locais responsáveis por recolher pequenos ladrões, mendigos, jovens infratores e 

vagabundos.
16

 

Nas House of correction, também chamadas de bridwells, que tiveram o seu auge a 

partir da segunda metade do século XVII, os infratores eram corrigidos através da disciplina e 

do trabalho. Os objetivos das casas de trabalho eram conseguir que o preso, com o seu 

trabalho, se autofinanciasse e a prevenção geral, pois pretendia desestimular outros para a 

vadiagem e ociosidade.
17

 

Na Holanda, em Amsterdam, em 1596 foi criado um estabelecimento prisional 

masculino chamado Tuchthuis, também conhecido como rasphuis. Local descrito por João 

Farias Junior como ―o primeiro estabelecimento realmente penal, destinado, portanto, ao 

cumprimento da pena privativa da liberdade.‖
18

 Em 1597 foi criada na Holanda outra prisão, 

conhecida como spihnis, para mulheres. 

Em ambos os estabelecimentos prisionais holandeses, a mão de obra dos presos era 

explorada intensamente. Justificava-se que apenas através do trabalho duro, do castigo 

corporal e da instrução religiosa o delinquente poderia ser corrigido.
19

 

Assim como na Inglaterra, na Holanda as instituições reformadoras criadas eram 

voltadas para os delinquentes que cometiam crimes menos gravosos. Outras penas mais 

severas continuavam sendo aplicadas aos criminosos condenados por crimes mais graves.  

Conforme anota Rogério Greco: 

 

 

Com a chegada do século XVIII, principalmente por conta dos ideais iluministas, até 

meados do século XIX, foram sendo desenvolvidos novos sistemas penitenciários, 

procurando-se preservar a dignidade da pessoa humana, evitando-se os castigos 

desnecessários, as torturas, ou seja, os tratamentos degradantes a que eram 

submetidos todos aqueles que acabaram fazendo parte do sistema prisional.
20

 

 

 

Importante destacar a figura do Papa Clemente XI, notável iniciador da reforma 

carcerária. Ele foi responsável por determinar a criação da primeira penitenciária assobrada, 

com celas individuais, construídas para homens em Roma, no ano de 1703, conhecida como 

Casa de Correção São Miguel. 

                                                           
16

 GRECO, Rogério, op. cit., p. 102-103. 
17

 BITENCOURT, Cezar Roberto, op. cit., p. 16. 
18

 FARIAS JÚNIOR, João, op. cit., p. 23. 
19

 BITENCOURT, Cezar Roberto, op. cit., p. 18. 
20

 GRECO, Rogério, op. cit., p. 104. 



16 
 

 

A Casa de Correção São Miguel abrigava jovens delinquentes para correção, mas 

também servia como asilo a anciãos e órfãos. Possuía o regime misto, com trabalho em 

comum durante o dia, sob o regime do silêncio, e isolamento em cela à noite. Os reclusos 

eram instruídos com ensino religioso, além de um ofício. Sansões eram aplicadas  aos 

reclusos que não mantinham o regime disciplinar. 
21

 

O pensamento iluminista e a obra de diversos autores tiveram papel central na 

mudança do modelo de aplicação da pena privativa de liberdade e sobre as prisões a essa 

época, dentre os quais se destacam Cesare Beccaria, John Howard e Jeremy Bentham. 

 

1.3.1 A obra de Beccaria 

  

A mudança no modelo de aplicação da pena se deve muito à obra de Cesare 

Bonessana, o Marquês de Beccaria. Em seu livro Dos Delitos e das Penas, o autor destaca o 

que de mais terrível ocorria na época à sociedade, relatando as penas desproporcionais, cruéis 

e desiguais que eram aplicadas. Junto a indignação exposta por Beccaria, outros pensadores 

iluministas, além da sociedade, começaram a ecoar a voz da indignação em relação a maneira 

como os seres humanos eram tratados por seus semelhantes. 

Rogério Greco aduz que: 

 

 

A sociedade do século XVIII vivia numa situação de terror e desigualdades. O 

processo penal era inquisitivo, realizado secretamente, sem que o acusado tivesse 

conhecimento das provas que contra ele estavam sendo produzidas. A tortura era um 

meio oficial utilizado pelo Estado para obter a confissão daquele a quem se escolheu 

para ocupar o lugar de culpado. A confissão era compreendida como a rainha das 

provas. O réu, na verdade, era quase que obrigado a confessar, a fim de expiar sua 

culpa. Os juízes, principalmente na França, eram peças fracas e frágeis a serviço de 

um governo despótico. Sempre parciais, julgavam com desigualdade os processos 

que envolviam ricos e pobres. As penas eram indeterminadas, ou seja, ficavam ao 

alvedrio do julgador aplicá-las de acordo com a sua conveniência. As leis existentes 

eram confusas, de redação rebuscada, que impediam a sua compreensão. Era 

permitido o uso da analogia para que se pudesse condenar alguém. Enfim, o caos 

reinou até que surgiram os pensadores iluministas, que se colocaram contra todo 

esse sistema, e Beccaria se transformou em um dos principais mentores de uma 

reforma que já se fazia tardia.
22

 

 

 

                                                           
21

 BITENCOURT, Cezar Roberto, op. cit., p. 20. 
22

 GRECO, Rogério, op. cit., p. 108. 
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Beccaria, baseando-se na teoria do pacto social, acreditava que os homens, com o 

objetivo de evitar conflitos, abriram mão de parte de sua liberdade e direitos, permitindo que o 

Estado criasse normas para que o direito de todos pudesse prevalecer. Desse modo, seria 

possível a aplicação de sanções, caso o contrato social fosse descumprido em alguma de suas 

cláusulas. O objetivo central desse contrato e das penas eram, portanto, assegurar a 

sobrevivência da sociedade.
23

 

De todo modo, em sua obra, o autor defende que o pacto social deveria observar 

alguns direitos congênitos e inalienáveis do cidadão, destacando-se a dignidade humana. 

Logo, na aplicação da pena, direitos intrínsecos aos cidadãos deveriam ser respeitados e toda 

e qualquer pena aplicada que extrapolasse tais limites seria considerada abuso e não justiça.  

Quanto às penas, Beccaria afirmava que o objetivo era impedir que o réu voltasse a 

causar danos aos cidadãos, além de evitar que outros cometessem a mesma prática. Para isso, 

a escolha das penas e os métodos de impô-la deviam causar a impressão mais eficaz e durável 

sobre o ânimo dos homens, respeitadas a proporção do delito e, ao mesmo tempo, deviam ser 

a menos dolorosa possível para o corpo do réu.
 24

 

Nota-se que Beccaria foi um homem muito a frente do seu tempo, verdadeiramente 

um precursor. Crítico da injustiça decorrente da desorganização e falta de rigor da legislação 

criminal europeia, do sistema prisional, das arbitrariedades e barbárie das penas e do 

descontrole do poder punitivo.  Defensor da rapidez da pena e dos direitos dos cidadãos. 

Em sua obra Dos delitos e das penas, Beccaria finaliza e sintetiza: 

 

 

De tudo o que acaba de ser exposto pode deduzir-se um teorema geral utilíssimo, 

mas pouco conforme ao uso, que é o legislador ordinário das nações. E que para não 

ser um ato de violência contra o cidadão, a pena deve ser essencialmente pública, 

pronta e necessária, a menor das penas aplicáveis nas circunstâncias dadas, 

proporcionada ao delito e determinada pela lei.
25

 

 

 

 

 

                                                           
23

 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Trad. Torrieri Guimarães 11ª ed., São Paulo: 

Hemus, 2000. p. 26-27. 
24

 BECCARIA, ibid., p. 85. 
25

 BECCARIA, ibid., p. 201. 



18 
 

 

1.3.2 A obra de John Howard  

 

Assim como Beccaria, John Howard foi um importante pensador que defendeu a 

humanização das prisões. Em sua obra The Estate of the Prisons in England and Wales, 

denunciou as condições sub-humanas das prisões inglesas. Howard dedicou sua vida à 

transformação do sistema penitenciário, que ele considerava cruel demais, não aceitando que 

o sofrimento dos condenados fosse inerente a pena privativa de liberdade. 

John Howard em seu livro abordou pontos que, se fossem cumpridos, fariam com 

que a dignidade do prisioneiro não fosse ofendida no sistema prisional. Dentre os pontos 

destacados por Howard estava higiene, educação moral e religiosa, trabalho, alimentação, 

dentre outros.  

Rogério Greco pontua sobre John Howard: 

 

 

Howard identificou inúmeros problemas que, se melhorados, proporcionariam uma 

condição de vida mais digna para os presos que cumpriam suas penas naqueles 

estabelecimentos. Embora, resumidamente, sejam os pontos acima os indicados, 

genericamente, para o aperfeiçoamento das condições carcerárias mínimas, o 

filantropo inglês apontava que a resolução de simples problemas, como o 

fornecimento de água constante; a necessidade de ventilação das celas, a fim de 

permitir a passagem de um ar limpo e respirável; o fornecimento de alimentação 

adequada; a utilização de uniformes que possibilitassem a identificação e a melhor 

apresentação dos detentos; o oferecimento de trabalho para que as mentes 

permanecessem ocupadas com algo útil, diminuindo, dessa forma, não somente a 

depressão e o desejo de fugir, mas o de eliminar a própria vida, com a prática de 

suicídios; a permanente visita de magistrados e de funcionários do governo que 

inspecionassem as prisões, ouvindo e solucionando os problemas relativos aos 

presos;
26

 

 

 

Além disso, Howard defendia que a remuneração do carcereiro fosse feita pelo 

Estado e não pelos encarcerados, uma vez que o pagamento do carcereiro por parte dos presos 

resultava no cometimento de injustiças. Essa ideia de Howard, inclusive, posteriormente, 

influenciou em uma reforma legislativa.
27

 

Os ideais e a luta de John Howard por uma prisão mais humana despertaram um 

sentimento solidário e humanista. A partir de sua obra, diversos presídios pela Europa 

passaram a adotar os seus ensinamentos para melhorar as condições carcerárias. 
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1.3.3 A obra de Jeremy Bentham 

 

Bentham, jurista e filósofo inglês, foi um humanista que lutou pela reforma do 

sistema prisional. Em sua obra, O Panóptico, propôs um novo modelo de sistema prisional a 

ser adotado. Segundo Cezar Roberto Bitencourt, Bentham foi pioneiro na questão tocante a 

importância arquitetônica do sistema prisional.
28

 

Nas palavras de Betham, o modelo panóptico poderia ser utilizado de maneira a 

atender diversos propósitos: 

 

 

Não importa quão diferentes, ou até mesmo quão opostos, sejam os propósitos: seja 

o de punir o incorrigível, encerrar o insano, reformar o viciado, confinar o suspeito, 

empregar o desocupado, manter o desassistido, curar o doente, instruir os que 

estejam dispostos em qualquer ramo da indústria, ou treinar a raça em ascensão no 

caminho da educação, em uma palavra, seja ele aplicado aos propósitos das prisões 

perpétuas na câmara da morte, ou prisões de confinamento antes do julgamento, ou 

casas penitenciárias, ou casas de correção, ou casas de trabalho, ou manufaturas, ou 

hospícios, ou hospitais, ou escolas.
29

 

 

 

Ao longo de sua obra Bentham descreve minuciosamente as características do 

panóptico e o seu fim, ao humanizar e otimizar a aplicação das penas privativas de liberdade.  

Dentre as características da prisão planejada por Bentham, pode-se destacar que: 

 

 

O edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. 

Você pode chamá-los, se quiser, de celas [grifo do autor]. Essas celas são separadas 

entre si e os prisioneiros, dessa forma, impedidos de qualquer comunicação entre 

eles, por partições, na forma de raios que saem da circunferência em direção ao 

centro, estendendo-se por tantos pés quantos forem necessários para se obter uma 

cela maior.
30

 

 

 

A arquitetura planejada pelo autor possui como objetivo centralizar a figura do 

inspetor, possibilitando que ele possa vigiar inúmeros prisioneiros de uma única vez e, ao 

mesmo tempo, possa observar sem ser observado. Essa disposição do panóptico permite que 
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os encarcerados sintam-se como se estivessem sob inspeção a todo tempo, bem como permite, 

efetivamente, que esses estejam sob inspeção a todo tempo.
31

 

Bentham não se resume apenas a criação e planejamento de uma arquitetura voltada 

para as penas privativas de liberdade. No entanto, essa foi uma das principais contribuições 

para a mudança do sistema penitenciário. 

 

1.4 A IDADE CONTEMPORÂNEA  

 

A partir do século XX, influenciados pelas ideias dos autores iluministas, cresceu o 

movimento defensor da reinserção do condenado, que já tivesse cumprido sua pena na 

sociedade. 

Esforços, através de políticas carcerárias de capacitação e recuperação, foram 

implementadas por diversos países com o intuito de possibilitar a pronta reinserção do ex-

detento no mercado de trabalho com uma atividade lícita. No entanto, conforme aponta 

Greco, tais políticas não foram muito efetivas em diversos países. A falta de êxito se deve a 

inexistência de condições mínimas para o cumprimento da pena de privação de liberdade.
32

 

Durante a idade contemporânea, como opções adversas à pena privativa de liberdade, 

surgiram as penas alternativas, que consistiram em outras formas de aplicação da pena que 

não a privação de liberdade. Com o fracasso dessa última pena em atingir o seu principal 

objetivo, a recuperação dos presos, a penas alternativas ganharam força em diversos países do 

mundo.
 33

 

No Brasil, as penas alternativas têm previsão na Parte Geral do Código Penal
34

. A 

Lei nº 9.474/98 ampliou o rol de penas alternativas constantes no código penal brasileiro, 

inserindo, além das modalidades já existentes, novas modalidades de penas substitutivas. A 

Lei nº 9.474/98 também foi responsável por alterar as condições de cumprimento das penas 

alternativas, facilitando sua aplicação no país. 

Prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação 

de serviço à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos e multa são 
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exemplos de penas alternativas que podem ser aplicadas no lugar da pena privativa de 

liberdade. 

Rogério Greco, em sua obra, cita diversos benefícios da aplicação das penas 

alternativas, tais como: evitar que o condenado, ao ser preso, assimile o status de delinquente, 

dificultando o seu processo de ressocialização; a manutenção dos vínculos familiares, de 

amizades e, em regra, o empregatício do condenado; a facilitação do processo de 

ressocialização, pois é mantido o convívio social; o índice de reincidência é menor do que 

quando o agente cumpre uma pena de privação de liberdade.
35

 

Apesar das mudanças realizadas no Código Penal e da facilitação na aplicação das 

penas alternativas, no Brasil, a pena privativa de liberdade continua sendo a regra. Alguns dos 

óbices encontrados na adoção de sanções alternativas são:  

 

 

A alta incidência da prisão cautelar, uma medida insubstituível, enquanto outras 

medidas cautelares deixam de ser aplicadas sob a justificativa de que , uma vez em 

liberdade, não se consegue encontrar os réus para citá-los e intimá-los. [...] O 

arbítrio excessivo na aplicação da pena, visto que vários juízes entrevistados 

admitem se basear na intuição, analisando a aparência e o ―jeito‖ do réu e 

considerando como antecedentes atos infracionais e processos que correm em 

simultâneo ao que se encontra sob sua apreciação. [...] A perceptível resistência de 

juízes e promotores [...]. Esta resistência foi identificada, principalmente, no caso 

dos delitos envolvendo drogas. Contrariamente à decisão do STF, muitos juízes 

continuam a não aplicar a substituição de penas restritivas de liberdade por penas 

alternativas para os casos de tráfico de drogas. [...] Os problemas na execução das 

penas alternativas. A falta de estrutura para execução e fiscalização do cumprimento 

deste tipo de sanção também é argumento corrente para justificar a não substituição 

em casos cabíveis.
36

 

 

 

Embora tenha ocorrido avanço em relação à pena privativa de liberdade e às penas 

alternativas, observam-se, ainda hoje, na idade contemporânea, mazelas do sistema 

penitenciário que remontam à idade média quanto ao tratamento dos presos, às condições das 

prisões e os desrespeitos aos direitos humanos. 
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CAPÍTULO 2 - AS VIOLAÇÕES AOS DIREITOS HUMANOS E O SISTEMA 

PRISIONAL BRASILEIRO 

  

2.1 A COMPREENSÃO DE DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 

  

Direitos humanos são os direitos inerentes à pessoa humana. Portanto, exclusivos do 

homem. Animais e coisas não gozam desse direito. Podem-se compreender como direitos 

humanos todo aquele direito com que, sem ele, a vida humana faleceria. De todo modo, tal 

compreensão de direitos do ser humano é muito vaga.   

Guilherme de Souza Nucci, afirma que os direitos humanos podem ser 

compreendidos da seguinte forma: 

 

 

Os direitos humanos, hoje ligados estreitamente ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, são os essenciais a conferir ao ser humano a sua máxima individualidade 

dentre todas as criaturas existentes no planeta, mas também lhe assegurando, perante 

qualquer comunidade, tribo, reino ou cidade, condições mínimas de respeito à sua 

integridade físico-moral e de sobrevivência satisfatória. Muito além não se consegue 

– nem se deve – ir em conceito tão amplo quanto relevante para ser respeitado e 

seguido.
37

  
  

 

Alexandre de Moraes afirma que os direitos humanos, chamados por ele de direitos 

humanos fundamentais, são: 

 

 

O conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que tem por 

finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o 

arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e 

desenvolvimento da personalidade humana.
38

 

 

 

                                                           
37

 NUCCI, Guilherme de Souza. Direitos humanos versus segurança pública – Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

p. 20. 
38

 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 

39. 



23 
 

 

André de Ramos Carvalho, em uma tentativa de descrever os direitos humanos, 

afirmou: ―entendo por direitos humanos um conjunto mínimo de direitos necessários para 

assegurar uma vida do ser humano baseada na liberdade, igualdade e na dignidade.‖
39

 

Determinados autores utilizam o termo direitos fundamentais para se referir a direitos 

humanos. Tal fenômeno ocorre, conforme os ensinamentos de Fábio Konder Comparato, em 

razão da positivação de certos direitos humanos em normas internas: 

 

 

Direitos fundamentais são os direitos humanos reconhecidos como tais pelas 

autoridades às quais se atribui o poder político de editar normas, tanto no interior 

dos Estados quanto no plano internacional; são os direitos humanos positivados nas 

Constituições, nas leis, nos tratados internacionais. Segundo outra terminologia, 

fala-se em direitos fundamentais típicos e atípicos, sendo estes os direitos humanos 

ainda não declarados em textos normativos. Sem dúvida, o reconhecimento oficial 

de direitos humanos, pela autoridade política competente, dá muito mais segurança 

às relações sociais. Ele exerce, também, uma função pedagógica no seio da 

comunidade, no sentido de fazer prevalecer os grandes valores éticos, os quais, sem 

esse reconhecimento oficial, tardariam a se impor na vida coletiva.
40

 

 

  

Deste modo, se determinado direito humano está codificado no ordenamento interno, 

poderá ser chamado de direito fundamental. Caso não exista codificação que abarque o 

respectivo direito humano, ou não esteja previsto no ordenamento interno, continuará sendo 

chamado de direito humano. 

Guilherme de Souza Nucci ainda aponta outra ramificação na doutrina quanto à 

utilização dos termos direitos humanos e direitos fundamentais: 

 

 

Há os que preferem considerar direitos humanos os universais, envolvendo toda a 

humanidade, pouco importando o local do Globo. Logo, hão de estar previstos em 

tratados e convenções. Por outro lado, os direitos fundamentais são os previstos pelo 

direito interno; em nosso caso, a Constituição Federal. Diante disso, surgem os que 

preferem conciliar, denominando os direitos individuais, previstos 

constitucionalmente, como direitos humanos fundamentais.
41
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Norberto Bobbio afirma que as diferentes conceituações dos direitos humanos não 

passam de tautologia.
 42

  

Portanto, direitos fundamentais, ou direitos humanos, são aqueles direitos 

indispensáveis e necessários para assegurar a todos uma vida livre, digna e igualitária. Pode-

se destacar dentre esses direitos: o direito à vida, à saúde e à educação.  

 

2.2 DIREITOS HUMANOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Em 1988 foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, apelidada 

por Ulysses Guimarães de Constituição cidadã. Tal apelido é fruto da ruptura ocasionada pela 

constituinte com o regime totalitário ditatorial implementado em 1964. 

A Carta de 1988 representou grande avanço para os direitos humanos, direitos 

fundamentais e garantias do cidadão no Brasil. 

Conforme ensina Flávia Piovesan: 

 

 

A Carta de 1988 institucionaliza a instauração de um regime político democrático no 

Brasil. Introduz também indiscutível avanço na consolidação legislativa das 

garantias e direitos fundamentais e na proteção de setores vulneráveis da sociedade 

brasileira. A partir dela, os direitos humanos ganham relevo extraordinário, 

situando-se a Carta de 1988 como o documento mais abrangente e pormenorizado 

sobre os direitos humanos jamais adotado no Brasil.
43

 

 

 

Por todo o seu corpo, a Constituição Federal
44

, institui direitos e garantias 

fundamentais. O inciso III, do artigo 1º da Constituição, por exemplo, prevê como 

fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Percebe-se, 

portanto, que a dignidade da pessoa humana funciona como alicerce para o Estado 

Democrático de Direito brasileiro, possuindo valor essencial, como princípio fundamental, no 

país. 
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A Constituição Federal, em seu artigo 3º, prevê como objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o 

desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades 

sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

Por sua vez, diversos direitos e garantias fundamentais estão previstos no artigo 5º da 

Constituição Federal. Em seu caput, o artigo afirma que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 

Pode-se notar, através da leitura do caput, que os direitos fundamentais envolvem a todos. 

A importância dos direitos fundamentais no Brasil é tamanha, que o constituinte, no 

§ 1º do artigo 5º, previu a aplicação imediata de normas definidoras de direitos e garantias 

fundamentais. 

Dentre os mais de cinquenta incisos previstos no artigo 5º da Constituição Federal 

brasileira, em relação à questão carcerária e à pena de prisão, destacam-se os incisos III, XL, 

XLVI, XLVII XLIX.  

O inciso III versa sobre a vedação à tortura e à utilização de tratamentos desumanos 

ou degradantes. O inciso XL trata sobre a irretroatividade da pena. O inciso XLVI, sobre o 

princípio da individualização da pena. O XLVII, sobre vedação à utilização de penas cruéis, 

perpétuas ou de trabalho forçado. Já o inciso XLIX, do artigo 5º, garante aos presos o direito a 

integridade física e moral na execução das penas. 

A Carta brasileira, ainda, inclui como direito fundamental os chamados direitos 

sociais. Previstos em seu artigo 6º, os direitos sociais, os quais todos têm direito, são: a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a assistência aos desamparados e a proteção à maternidade e à infância. 

Nota-se, desse modo, que a Constituição da República Federativa do Brasil trata 

amplamente da questão dos direitos humanos. Inclusive, utilizando-o como um de seus 

princípios fundamentais na regência das relações internacionais do Estado, conforme o inciso 

II, do artigo 4º da Constituição. 

A inclusão da prevalência dos direitos humanos como um dos princípios 

fundamentais a reger as relações internacionais do Brasil, conforme elucida Flavia Piovesan, 

demonstra o engajamento do país em proteger esses direitos: 
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A partir do momento em que o Brasil se propõe a fundamentar suas relações com 

base na prevalência dos direitos humanos, está ao mesmo tempo reconhecendo a 

existência de limites e condicionamentos à noção de soberania estatal. Isto é, a 

soberania do Estado brasileiro fica submetida a regras jurídicas, tendo como 

parâmetro obrigatório a prevalência dos direitos humanos.
45

 

 

 

Os § 2º, § 3º e § 4º, do artigo 5º da Constituição Federal ainda apontam, 

respectivamente, a possibilidade de inserção de outros direitos e garantias no ordenamento 

jurídico nacional através de tratados; o quórum legislativo para que tratados internacionais 

sobre direitos humanos sejam aprovados com status de emendas constitucionais e a submissão 

do Brasil ao Tribunal Penal Internacional, caso tenha manifestado adesão a sua criação. Os 

referidos parágrafos ratificam o empenho do país com a questão dos direitos humanos. 

Contudo, apesar das diversas previsões constitucionais sobre direitos humanos, 

incluindo as garantidas aos presos, como o direito a sua integridade física e moral, a sua 

dignidade, o direito a saúde, a vedação de penas cruéis e tratamento degradante. Diariamente 

direitos humanos vêm, sistematicamente, sendo desrespeitados no interior de complexos 

penitenciários no Brasil, conforme veiculado pela mídia.  

Pode-se afirmar, de todo modo, que grande parte das violações estão diretamente 

relacionadas aos números encontrados no sistema carcerário nacional. Razão pela qual se faz 

necessário esmiuçar a atual situação das cadeias, prisões e presídios pelo Brasil afora.  

 

2.3 DIREITOS HUMANOS E O SISTEMA PRISIONAL: UMA LEITURA ATRAVÉS DOS 

NÚMEROS 

 

O Conselho Nacional de Justiça
46

, em Janeiro de 2017, revelou a existência de 

654.372 presos no Brasil, sendo 221.054 destes, presos provisórios. O percentual de presos 

provisórios por unidade federativa é variável, oscilando entre a faixa de 15% a 82%. O 

número de presos provisórios sob custódia varia de 27% a 69%. O tempo médio de 

encarceramento de um preso provisório oscilava de 172 a 974 dias, a época do levantamento 

das informações. 
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Segundo dados colhidos pelo Departamento Penitenciário Nacional
47

, em 2014 o 

número de presos no Brasil chegou a 622.202 em dezembro, 40% destes sendo provisórios. 

Este fato fez com que o Brasil ocupasse, à época, o quarto lugar no ranking de países com a 

maior população prisional do mundo. Atrás apenas de Estados Unidos da América, China e 

Rússia, respectivamente. Do ano 2000 até 2014, a população do sistema prisional brasileiro 

teve um aumento de 267,32%. 

Dos 622.202 mil presos até o ano de 2014, 94,2% eram homens e 5,8% mulheres. A 

população carcerária à época era composta por 61,67% de negros, 37,22% de brancos, 0,65% 

de amarelos e 0,13% de indígenas. O nível de escolaridade da população prisional é baixo. 

Analfabetos, pessoas alfabetizadas informalmente e pessoas que possuem até ensino médio 

completo representam 75,08% da população prisional. Os outros 24,92% restantes são de 

pessoas com ensino médio completo ou incompleto, ensino superior completo ou incompleto 

e acima de superior incompleto. 

O levantamento nacional de informações penitenciárias apontou que a quantidade de 

pessoas encarceradas até dezembro de 2014 estava 67% acima da capacidade oficial das 

prisões. Ademais, constatou-se que 28% dos presos haviam sido detidos por crimes 

associados às drogas. Entre as mulheres, o número de presas por crimes associados às drogas 

é ainda maior, alcançando o patamar de 64%.  

O relatório da Humans Right Watch
48

 sobre as Condições das Prisões Torturas e 

Maus-tratos informou que de 700 audiências de custódia realizadas em São Paulo no ano de 

2015, pela ONG Instituto de Defesa do Direito de Defesa, em apenas 40% dos casos os juízes 

questionaram os detidos sobre o tratamento que receberam sob custódia. Das 141 denúncias 

feitas por detidos sobre supostos abusos enquanto estavam sob custódia, nenhuma providência 

foi tomada em um terço dos casos. 

O mesmo relatório da Humans Right Watch descreveu que equipes do Mecanismo 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, equipe responsável por relatar casos de tortura e 

tratamento cruel em instalações de privação de liberdade, estiveram em seis estados entre os 

meses de abril de 2015 e março de 2016. Das 17 unidades prisionais visitadas, em todas foram 

relatados casos de tratamento desumano ou degradante. No Centro de Detenção de Sorocaba, 
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por exemplo, foram encontrados 50 detentos ocupando celas com capacidade máxima para 9 

pessoas.
49

  

Sabe-se que a superlotação em instalações de privação de liberdade está diretamente 

relacionada com o alastramento de doenças, rebeliões, dentre outros problemas que violam 

diretamente direitos constitucionalmente garantidos, como, por exemplo, a dignidade da 

pessoa humana. 

Dados do Portal da Saúde
50

 elucidam bem como a população carcerária está mais 

suscetível a doenças. A superlotação dos presídios e a falta de condições de infraestrutura 

atuam como facilitadores da disseminação de enfermidades. Conforme dados do Portal da 

Saúde, pessoas presas possuem, em média, 28 vezes mais chance do que a população em geral 

de contrair tuberculose. A única população mais suscetível de contrair tuberculose do que a 

população carcerária é a de rua. 

A taxa de portadores de HIV entre a população carcerária em 2014 era de 1,3%, 

Outras doenças também possuem elevado índice de incidência entre os encarcerados. 0,5% da 

população prisional em 2014 vivia com sífilis, 0,9% com tuberculose, 0,6% com hepatite e 

0,5% com outras doenças. 

 

2.4 VIOLAÇÕES AOS DIREITOS HUMANOS NAS PRISÕES E INSTITUIÇÕES 

PENITENCIÁRIAS BRASILEIRAS 

 

A violação aos direitos humanos, apesar de todo avanço na aplicação das penas e nos 

direitos do homem, continua a ser um problema nas prisões brasileiras. Os condenados às 

penas privativas de liberdade precisam lidar diariamente com a superlotação dos presídios, 

falta de cuidados médicos, espancamentos, exposição à condições insalubres, estupros e 

outros desrespeitos aos seus direitos fundamentais.  

Rogério Greco descreve como funciona o pensamento retributivista do Estado que, 

supostamente, devia zelar pelos direitos dos encarcerados: 
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No que diz respeito ao sistema penitenciário, como se percebe, parece que o 

desrespeito à dignidade da pessoa pelo Estado é ainda mais intenso. Parece que, 

além das funções que, normalmente, são atribuídas às penas, vale dizer, reprovar 

aquele que praticou o delito, bem como prevenir a prática de futuras [...] infrações 

penais, o Estado quer vingar-se do infrator, como ocorria em um passado não muito 

distante, fazendo com que se arrependa amargamente pelo mal que praticou perante 

a sociedade, na qual se encontrava inserido [...] O Estado deixa de observar o 

princípio da dignidade da pessoa humana seja fazendo, ou mesmo deixando de fazer 

algo para preservá-la. O sistema carcerário [...] é um exemplo clássico desse 

raciocínio. Veja-se o que ocorre, em inúmeras penitenciárias brasileiras, onde presos 

são espancados por seus próprios companheiros de cela e o Estado (representado ali, 

por seus agentes públicos), que deveria protegê-los, nada faz para evitar esse 

espancamento, pois, no fundo, aprova que os presos se agridam, ou mesmo que 

causem a morte uns dos outros.
51

 

 

 

O autor ainda enumera diversos exemplos de maus tratos sofridos pela população 

carcerária que são praticados por agentes do próprio Estado: 

 

 

Não é incomum que funcionários públicos, que deveriam manter a ordem, a 

disciplina e a legalidade dos comportamentos no interior do sistema prisional, 

pratiquem toda a sorte de crimes contra aqueles que por eles deveriam ser 

protegidos. São incontáveis os casos de estupros de presas, de espancamentos por 

pura diversão, ou mesmo a fim de se obter uma confissão, de subtração de bens dos 

presos, de constrangimento dos familiares, os quais, em situação de inferioridade, 

vão até o estabelecimento penitenciário à procura de seus entes queridos
52

 

 

 

Percebe-se, então, que além do descaso com direitos básicos, como saúde e higiene, 

os detentos ainda precisam lidar com práticas de tortura e agressões. A tortura, nesse caso, 

não é praticada exclusivamente por outros detentos que, por divergência de facções ou 

desentendimentos, acabam cometendo tal crime. Agentes penitenciários, braços do Estado, 

também torturam presos. 

A negligência com que vidas humanas são tratadas dentro das prisões afronta 

nitidamente os diversos princípios constitucionais trazidos pela Constituição de 1988. 

Conforme aponta Guilherme Nucci, os direitos humanos não são exclusivos apenas dos 

cidadãos honestos, mas sim, de todas as pessoas, inclusos os presos. O autor continua e afirma 

que não se deve criar uma divisão de castas entre as pessoas que, supostamente, merecem 

gozar dos direitos humanos e os que não. Afinal, todos são passíveis a cometer um crime.
53
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Dentre os problemas que podem ser apontados como causadores desse sistema 

prisional deficiente, incapaz de recuperar um ex-detento e que desrespeita os direitos 

constitucionalmente garantidos dos presos, pode-se destacar, conforme os dados previamente 

apresentados, a superlotação das prisões, a indiferença do Estado, a falta de fiscalização das 

entidades responsáveis, ausência de recursos estruturais mínimos, etc. 

No Complexo Prisional da Papuda - DF, em julho de 2017, por exemplo, mais de 

600 detidos foram diagnosticados com doenças de pele que se propagam mais facilmente em 

ambientes lotados. Dentre as doenças diagnosticadas constam escabiose e impetigo, 

patologias provocadas por bactérias e ácaros. Tais doenças possuem mais chances de 

proliferação em ambientes fechados com aglomeração. Conforme explicações médicas, ambas 

as doenças são contagiosas e transmissíveis por contato direto. A falta de higiene e tratamento 

médico potencializam os surtos.
54

 

Ocorre, portanto, uma dupla penalização do indivíduo encarcerado. Primeiramente 

ele é punido através da pena privativa de liberdade, posteriormente ele é punido através das 

condições degradantes a que se submete, muitas vezes adquirindo diversas doenças, 

padecendo lentamente em função da falta de infraestrutura e cuidados básicos de saúde e 

higiene. 

Conforme estudos realizados com a população prisional de Santa Catarina, a falta de 

estrutura dos presídios é responsável, inclusive, por causar danos psicológicos aos presos. 

 

 

Uma pesquisa realizada com a população prisional de Santa Catarina vincula os 

sintomas de depressão não a transtornos mentais específicos e sim ao ambiente 

insalubre; à superlotação que obriga os presos a dormirem juntos numa mesma cama 

ou no chão; às celas escuras, com pouca ventilação e odor fétido; à má alimentação; 

ao sedentarismo; à convivência com pessoas violentas e agressivas, dentre as quais 

se destacam os agentes penitenciários; o confinamento em ―solitárias‖ em que o 

espaço físico é mínimo; a restrição à luz solar e aos contatos humanos
55

 

 

 

Sabe-se que, teoricamente, uma das funções do encarceramento é a de ressocializar o 

indivíduo que cometeu o ilícito. No entanto, percebe-se uma altíssima taxa de reincidentes no 
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sistema penitenciário nacional. Apesar do aumento no número de prisões ao longo dos 

últimos anos, a incidência criminosa não tem diminuído. O encarceramento em massa no 

Brasil apenas fomentou um ciclo de violência.
56

 

Sobre o tema, César Roberto Bitencourt aponta a falência do sistema: 

 

 

Quando a prisão converteu-se na principal resposta penológica, especialmente a 

partir do século XIX, acreditou-se que poderia ser um meio adequado para conseguir 

a reforma do delinquente. Durante muitos anos imperou um ambiente otimista, 

predominando a firme convicção de que a prisão poderia ser meio idôneo para 

realizar todas as finalidades da pena e que, dentro de certas condições, seria possível 

reabilitar o delinquente. Esse otimismo inicial desapareceu e atualmente predomina 

certa atitude pessimista, que já não tem muitas esperanças sobre os resultados que se 

possam conseguir com a prisão tradicional. A crítica tem sido tão persistente que se 

pode afirmar, sem exagero, que a prisão está em crise. Essa crise abrange também o 

objetivo ressocializador da pena privativa de liberdade, visto que grande parte das 

críticas e questionamentos que se faz à prisão refere-se à impossibilidade – absoluta 

ou relativa – de obter algum efeito positivo sobre o apenado.
57

 

 

 

A ausência do Estado no âmbito penitenciário faz com que as cadeias se tornem 

verdadeiras ―escolas do crime‖. Delinquentes de pequena periculosidade ao se depararem com 

as condições desumanas, a violência inerente ao sistema prisional e a falta de qualquer tipo de 

amparo estatal, muitas vezes acabam se aliando aos prisioneiros mais poderosos como tática 

de sobrevivência. Diversos criminosos de menor ofensividade social acabam por se aprimorar 

na arte da criminalidade. Deste modo, os complexos penitenciários atuam como centros de 

especialização criminal, local em que ocorre o amadurecimento criminoso dos detentos.
58

 

Sobre o tema, Rogério Greco aponta: 

 

 

O sistema penitenciário ressente-se da falta de classificação dos presos que nele 

ingressam, misturando delinquentes contumazes, muitas vezes pertencentes a grupos 

criminosos organizados, com condenados primários, que praticaram infrações penais 

de pequena importância. Essa mistura faz com que aquele que entrou pela primeira 

vez no sistema, ao sair, volte a delinquir, ou mesmo que seja iniciado na prática de 

infrações penais graves, por influência dos presos que com ele conviveram durante 

certo período.
59
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A indiferença com que o Estado lida com vidas no cárcere, alimenta ainda mais o 

sentimento revanchista dos presos. Após serem tratados por anos como animais dentro das 

instituições penitenciárias, os ex-detentos, ao saírem do cárcere, voltam a delinquir. Tal 

problemática não é novidade e já foi abordada por Foucault.  

Conforme Foucault estabelece: 

 

 

[...] o sentimento de injustiça que um prisioneiro experimenta é uma das causas que 

mais podem tornar indomável seu caráter. Quando se vê assim exposto a 

sofrimentos que a lei não ordenou nem mesmo previu, ele entra num estado habitual 

de cólera contra tudo o que o cerca; só vê carrascos em todos os agentes da 

autoridade: não pensa mais ter sido culpado; acusa a própria justiça.
60

 

 

  

Contribui para a reincidência o estigma que estes presos carregam mesmo após o 

cumprimento da pena. Para sempre eles serão ex-condenados. O mercado de trabalho de 

maneira geral dificulta o ingresso de pessoas que foram condenadas por crimes prévios.  

Deste modo, sem qualquer expectativa e nutrido de mais ódio, os recém-libertos voltam às 

ruas para cometer mais crimes. 

Sobre a questão do estigma, Rogério Greco salienta: 

 

 

O estigma do processo penal faz com que o réu passe a ser tratado de forma 

diferente pela sociedade. O status [grifo do autor] de criminoso o impede, muitas 

vezes, de assumir o seu papel social. A simples anotação em uma folha de 

antecedentes criminais, indicando que existe um processo penal em andamento, já é 

motivo suficiente de vergonha.
61

 

 

 

Segundo Ameringo Incalcaterra, Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos, o clima de impunidade nas prisões do Brasil faz com que continue 

ocorrendo as violações de direitos humanos dentro das prisões. Conforme suas palavras ―a 

tortura é generalizada desde o momento da detenção, durante interrogatórios e em 

presídios‖.
62
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O Subcomitê sobre a Prevenção de Torturas e outros Tratamentos e Penas Cruéis, 

composto por diversos especialistas da ONU, passou por 22 locais de detenção espalhados 

pelo Brasil entre os dias 19 e 30 de outubro de 2015, com o intuito de produzir um relatório 

sobre tortura e violação de direitos no tratamento dos encarcerados. Após a visita aos locais 

de detenção espalhados por Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Manaus, os especialistas da 

ONU diagnosticaram diversas práticas de violência.
63

 

Dentre as práticas encontradas pelo Subcomitê sobre a Prevenção de Torturas e 

outros Tratamentos e Penas Cruéis, e entregues em relatório ao governo brasileiro, estão ―a 

superlotação endêmica, as condições chocantes de detenção, os problemas de assistência 

médica aos presos, a falta de acesso à educação, a violência generalizada entre detentos e a 

falta de supervisão adequada dos presos‖
64

. 
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CAPÍTULO 3 – AS DECISÕES DO STF SOBRE O SISTEMA CARCERÁRIO 

NACIONAL 

 

Devidamente elucidadas as mazelas do sistema carcerário, cabe agora demonstrar o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Cientes da problemática acerca da questão 

penitenciária no Brasil, o STF tem emitido decisões paradigmáticas sobre o tema. Quando 

provocados, o Supremo Tribunal Federal tem adotado uma posição mais concretista e 

garantista sobre as garantias dos presos. 

 

3.1 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EM RELAÇÃO À VIOLAÇÃO AOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS PRESOS 

 

No tocante à responsabilização do Estado em razão de violações aos direitos 

fundamentais praticadas contra os encarcerados, duas decisões referentes ao tema se 

destacam: o Recurso Extraordinário 841.526, do Rio Grande do Sul, cujo ministro relator foi 

o ministro Luiz Fux e o Recurso Extraordinário 580.252, do Mato Grosso do Sul, cujo relator 

foi, inicialmente, o ministro Teori Zavascki e, posteriormente, o ministro Alexandre de 

Moraes.   

O Recurso Extraordinário 841.526, do Rio Grande do Sul, versa sobre a 

responsabilidade civil do Estado por morte de detento. O referido recurso teve seu provimento 

negado por unanimidade, nos termos do voto do ministro relator, Luiz Fux. No entanto, 

apesar do não provimento do recurso, foi fixada a tese, também por unanimidade, que ―em 

caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5°, inciso XLIX, da 

Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento‖.
65

 

No Recurso Extraordinário 841.526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, 

alegou-se a violação ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que trata sobre a 

responsabilidade civil objetiva do Estado. Segundo o Estado do Rio Grande do Sul não houve 

nexo causal entre a morte do detento e fato administrativo ilícito. O argumento utilizado pela 

procuradoria do Estado foi inexistirem provas da ocorrência de homicídio, ressaltando-se a 
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presença de indícios de suicídio. Deste modo, tratando-se de suicídio, romper-se-ia o nexo de 

causalidade, não havendo possibilidade de se impor ao Estado o dever de guarda absoluta a 

integridade física dos presos. Especialmente quando o próprio detento atenta contra a própria 

integridade física. 

Em seu voto, o ministro relator Luiz Fux, destaca o posicionamento mantido pelo 

Tribunal, sobre a responsabilização do Estado: 

 

 

[...] a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de 

que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no 

artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade 

entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua 

ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação 

de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa [...]
66  

 

 

Tal qual Francisco de Assis Toledo anota: ―não se trata, pois, como salienta Wessels, 

de um ‗não fazer‘ passivo, mas da ‗não-execução‘ de uma certa atividade juridicamente 

exigida‖
67

. O ministro Luiz Fux aponta que, embora não haja nexo de causalidade fática, a 

responsabilidade do Estado advém de uma causalidade juridicamente estabelecida. 

Baseando-se em autores já explorados, como Jeremy Bentham e Cesare Beccaria, o 

ministro Luiz Fux prossegue e trata sobre a necessidade da humanização das penas e das 

prisões, posto que, conforme suas palavras:  

 

 

A realidade prisional brasileira, entretanto, está muito distante do cumprimento 

satisfatório da disposição impositiva do artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição 

Federal. A violência perpetrada contra detentos no Brasil é um fato notório e 

reiterado, retratado nos noticiários nacionais, nas suas manifestações mais atrozes 

[...] É possível até mesmo afirmar que a questão prisional no Brasil, devido à 

elevada e crescente população carcerária, associada ao baixo investimento estatal na 

área, tomou contornos de expressiva relevância, conduzindo ao Judiciário conflitos 

sociais dos mais variados matizes, inclusive no que diz respeito à morte de 

detentos
68
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Todos os outros ministros, em unanimidade acompanharam o voto do relator, 

inclusive, quanto à fixação da tese. 

Quanto à tese houve pequena discordância sobre a semântica desta. No entanto, 

apesar da discussão quanto à semântica da frase, ao fim, as divergências foram sanadas. 

O Recurso Extraordinário 580.252, do Mato Grosso do Sul, versa, também, sobre a 

responsabilidade civil do Estado, todavia, neste caso, trata da responsabilidade civil do Estado 

por violação a direitos fundamentais dos presos em estabelecimentos carcerários. O recurso 

foi provido, nos termos do voto do relator, por maioria, vencidos os ministros Roberto 

Barroso, Celso de Mello e Luiz Fux, tendo sido fixada a seguinte tese:  

 

 

Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em 

seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento 

jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art.37, § 6º da Constituição, a 

obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos 

detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de 

encarceramento.
69

 

 

 

Diferente do Recurso Extraordinário anterior, o presente foi interposto por detento 

condenado a 20 anos de prisão por latrocínio, o qual objetivava, ao ingressar no Poder 

Judiciário, receber indenização por danos morais resultantes do tratamento desumano e 

condições ilegítimas a que estava submetido no estabelecimento em que cumpria pena, 

situado em Corumbá. Sua pretensão em primeiro grau foi negada, razão pela qual recorreu e, 

em sede de apelação, a sentença foi reformada. Foi fixado o valor de R$ 2.000,00, em sede de 

apelação. No entanto, embargos infringentes foram opostos para restaurar a sentença de 

improcedência. 

Os embargos infringentes restaram acolhidos, sob o fundamento de que, segundo o 

princípio da isonomia, todos os detentos deveriam ser indenizados. Ademais, evocou-se a 

figura da reserva do possível, posto que o exercício de ações estatais positivas necessitam da 

disponibilidade de recursos para investimentos. Logo, a disponibilidade orçamentária da 

Administração Pública deve ser levada em conta. Por fim, a defesa alegou que ação 

indenizatória não é efetiva no sentido de incentivar a reforma nos estabelecimentos prisionais. 
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Após os embargos infringentes, o Recurso Extraordinário foi interposto sob o 

argumento de que os artigos 5º, III, X, XLIX; e 37º, § 6º, da Constituição, foram violados, 

bem como o artigo 5º do Pacto de São José da Costa Rica. Além disso, alegou-se a 

impossibilidade da utilização da reserva do possível em abstrato para eximir o Estado de suas 

responsabilidades; o reconhecimento explícito no Acórdão recorrido das condições sub-

humanas dentro do sistema prisional do Mato Grosso do Sul e, igualmente por parte do 

recorrido que, na figura do Governador de Estado, reeditou diversas vezes decreto referente à 

situação de emergência dos presídios em decorrência do colapso do sistema penitenciário. 

O ministro relator original, Teori Zavascki, deixa clara a inexistência de controvérsia 

quanto os fatos da causa, conforme suas palavras: 

  

 

Portanto, repita-se, os fatos da causa são incontroversos: o recorrente, assim como 

os outros detentos do presídio de Corumbá/MS, cumprem pena privativa de 

liberdade em condições não só juridicamente ilegítimas (porque não atendem às 

mínimas condições de exigências impostas pelo sistema normativo), mas também 

humanamente ultrajantes, porque desrespeitosas a um padrão mínimo de dignidade. 

Também não se discute que, nessas condições, o encarceramento impõe ao detendo 

um dano moral, cuja configuração é, nessas circunstâncias, até mesmo resumida.
70

 

 

 

Em seu voto, o ministro Teori Zavascki enumera as diversas mazelas conhecidas do 

sistema penitenciário nacional e destaca ser de responsabilidade do Estado garantir os direitos 

constitucionalmente previstos dos encarcerados. Desse modo, o ministro relator conhece o 

recurso e dá provimento para que seja reestabelecido o juízo condenatório nos termos do 

acórdão proferido em apelação. 

O ministro Gilmar Mendes em seu voto acompanha o ministro Teori Zavascki, no 

entanto, levanta uma questão quanto às indenizações. Na sua concepção, ao dar provimento a 

indenizações de presos, isto se tornaria insustentável, tendo grande impacto sobre a economia 

do Estado.
71

 

Durante o debate, outra interessante questão é abordada pelo ministro Ricardo 

Lewandowski. Esse afirma que, ao questionar os juízes de execução criminal, por meio de 

pesquisa do CNJ, sobre o porquê de não aplicarem as medidas do artigo 319, do Código de 

Processo Penal, que versa sobre as medidas cautelares diversas da prisão, obteve a resposta de 
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que não havia condições materiais para aplicar tais medidas. Exemplo da inexistência de 

condições é a falta de tornozeleiras eletrônicas o suficiente para atender a demanda.
72

 

Posteriormente, durante a mesma sessão o ministro Luís Roberto Barroso pediu vista 

para que pudesse refletir melhor sobre o caso. 

 

3.1.1 Reparação não pecuniária do dano e a remição da pena 

 

Em seu voto-vista no Recurso Extraordinário 580.252, o ministro Luís Roberto 

Barroso faz extensa reflexão sobre o sistema prisional e suas condições. Dentre os fatos 

destacados pelo ministro, encontram-se: a superlotação, a exposição a condições insalubres e 

degradantes, além da falta de assistência material.  

 

 

A assistência material é absolutamente precária. Os presos muitas vezes não 

recebem uniformes, de modo que ficam seminus ou usam roupas levadas por 

parentes ou doadas por entidades de caridade. Em várias unidades, praticamente não 

há fornecimento de material de higiene básica, como escova de dente, sabonete, 

toalha e papel higiênico. Diversas mulheres sequer recebem absorventes íntimos, de 

modo que são forçadas a utilizar miolos de pão para conter o fluxo menstrual. A 

alimentação nos presídios é insuficiente e de péssima qualidade e o fornecimento de 

água é muito limitado. Vários internos comem com as próprias mãos ou têm suas 

refeições servidas em sacos plásticos. Há constantes denúncias de que a comida 

servida está estragada ou contém cabelos, baratas ou objetos misturados. Por falta de 

água, presos às vezes passam dias sem tomar banho. Cobertores chegam a ser 

usados para conter as fezes nos vasos sanitários localizados nas celas, já que, em 

muitos locais, a água para descarga é liberada uma única vez ao dia, 

independentemente de quantas vezes e quantas pessoas os utilizaram.
73

 

 

 

Acerca da saúde, o ministro ressalta: 

 

 

Na assistência à saúde, faltam profissionais, atendimento médico e medicamentos. 

Os presos são obrigados a conviver com dores, doenças e feridas, muitas vezes sem 

qualquer tratamento. Além da falta de profissionais de saúde, os presídios 

praticamente não possuem medicamentos em estoque.
74
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Conforme o ministro Teori Zavascki, o ministro Barroso, concorda quanto aos danos 

morais sofridos pelos presos. Ensejando, deste modo, o dever de indenizar do Estado, em 

razão de sua responsabilidade civil. 

Por se tratar de um problema endêmico, conforme aponta o ministro, a instituição de 

pena pecuniária não sana o problema, mais que isso, drena os recursos do Estado que 

poderiam ser aplicados na melhoria do sistema. Por esta razão, Roberto Barroso sugere como 

solução, a aplicação de reparação não pecuniária do dano. 

A reparação não pecuniária do dano, neste caso, se basearia na remição de parte do 

tempo da execução da pena. Conforme o ministro destaca, essa se daria da seguinte maneira:  

 

 

[...] a cada ―x‖ dias de cumprimento de pena em condições desumanas e 

degradantes, o detento terá direito à redução de 1 dia de sua pena [...], isto é, a razão 

entre dias cumpridos em condições adversas e dias remidos, será fixada pelo juiz, de 

forma individualizada, de acordo com os danos morais comprovadamente sofridos 

pelo detento.
75

 

 

 

Segundo Barroso, a remição de pena é utilizada no Direito Comparado, aplicando-se 

na Itália e aprovado na Corte Europeia de Direitos Humanos. Além de que, totalmente 

reconduzível ao sistema brasileiro vigente e compatível com a Constituição Federal que, em 

seu artigo 5º, V e X, prevê a indenização por danos morais, mas não elege meio específico 

para o seu ressarcimento. 

 Adiante o ministro segue e deixa claro que a remição de pena sugerida se trata de 

uma solução in natura, assemelhando-se ao que ocorre no direito civil quanto à indenização e 

no campo do direito das obrigações, em que se reconhece a primazia da solução in natura. De 

todo modo, a remição de pena, quanto a execução, também estaria compatível com remição 

prevista na Lei de Execuções Penais. 

Na LEP, a remição prevista consiste no direito que o preso possui de reduzir o tempo 

de pena, em função do estudo ou trabalho. Portanto, inconfundíveis os institutos. A solução 

sugerida pelo ministro é uma remição de caráter indenizatório. 

Roberto Barroso afirma ser, a remição da pena, a melhor maneira de indenizar o 

preso que sofreu danos morais durante o encarceramento. Conforme suas palavras:  
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Do ponto de vista do preso [grifo do autor], a medida atende de forma mais plena os 

seus interesses na mitigação do dano e na proteção dos direitos da personalidade. 

Afinal, uma compensação financeira seria de pouca valia para a pessoa que está 

presa. O detento continuaria a se submeter às mesmas condições degradantes de 

vida, sem poder fazer uso da quantia arrecadada. A solução alvitrada, ao revés, 

efetivamente minora as violações à sua dignidade, pois permite que o detento 

cumpra um menor tempo de prisão, aplacando o prejuízo moral a que é submetido 

diariamente. Trata-se, assim, de uma construção mais atenta ao princípio da 

reparação integral dos danos morais, viabilizando que interesses existenciais sejam 

tutelados com maior eficácia pela ordem jurídica.
76

 

 

 

Do ponto de vista do sistema carcerário, o ministro também pontua ser a remição da 

pena o melhor meio de sanar o problema. 

 

 

A medida traz também benefícios do ponto de vista do sistema prisional [grifo do 

autor]. Primeiramente, a remição da pena reduz a superlotação dos presídios, ao 

permitir que os detentos sujeitos a tratamento desumano conquistem a liberdade de 

forma mais acelerada. Atua, assim, diretamente sobre uma das principais causas do 

problema. Em segundo lugar, o remédio possibilita a efetiva responsabilização dos 

Estados pelos danos que causarem aos presos, sem, contudo, comprometer a sua 

capacidade de investimento na melhoria do sistema prisional. Por fim, as 

condenações deverão surtir um efeito moral e pedagógico. A perspectiva de que 

condenados deixarão mais cedo os cárceres por conta das condições atrozes dos 

presídios produzirá, inevitavelmente, o aumento da visibilidade e da deliberação 

pública sobre o tema. Com isso, criam-se estímulos a que os Estados promovam 

melhorias em seus sistemas prisionais, a fim de que não sejam responsabilizados 

perante o Judiciário e a sociedade.
77

 

 

 

Ao fim de seu voto-vista, Luís Roberto Barroso dá provimento ao recurso e sugere a 

tese de que o Estado é civilmente responsável pelos danos, inclusive morais, causados aos 

detentos, em razão da violação à sua dignidade, decorrentes dos problemas de superlotação, 

condições degradantes ou desumanas. Ainda na tese, sugere-se que a reparação do dano seja 

feita de maneira não pecuniária, concedendo-se a remição de 1 dia de pena para cada 3 ou 7 

dias cumpridos em condições que atentem contra  a dignidade da pessoa humana.
78

 

No entanto, a respeito da remição da pena como meio de indenização por danos 

morais dos presos, apenas os ministros Luiz Fux e Celso de Mello acompanharam o voto do 

ministro Luís Roberto, restando esta tese vencida. 

 

                                                           
76

 VOTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 580.252, ibid., p. 88. 
77

 VOTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 580.252, ibid., p. 88 -89. 
78

 VOTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 580.252, ibid., p. 98. 



41 
 

 

3.2 POSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO IMPUTAR OBRIGAÇÃO DE FAZER À 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

O Recurso Extraordinário 592.581, do Rio Grande do Sul, cujo relator foi o ministro 

Ricardo Lewandowski, versa sobre a possibilidade do Poder Judiciário imputar à 

Administração Pública obrigação de fazer, mediante promoção de medidas ou na execução de 

obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. 

O referido recurso foi provido, por unanimidade, nos termos do voto do ministro 

relator, para que fosse cassado o acórdão recorrido e fosse mantida a decisão de primeiro 

grau. Além disso, foi fixada a seguinte tese:  

 

 

É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente 

na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em 

estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa 

humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos 

termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo 

oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação 

dos poderes.
79 

 

 

O recurso foi interposto em face de acórdão que reformou a decisão de juiz de 

primeiro grau que, em sua sentença, determinou que o poder Executivo realizasse obras no 

estabelecimento prisional de modo a adequá-lo aos requisitos de salubridade e habitabilidade. 

No acórdão recorrido, chegou-se a conclusão de que não compete ao Judiciário determinar ao 

Executivo realizar obras emergenciais para garantir a observância dos direitos fundamentais 

dos presos, por se tratar de invasão ao campo decisório reservado da Administração Pública. 

Neste Recurso Extraordinário, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do 

Sul, especificamente quanto ao estado do Albergue Estadual de Uruguaiana, alegou-se ofensa 

aos arts. 1º, III, e 5º, XLIX, da Constituição Federal, bem como o desrespeito à aplicabilidade 

imediata dos direitos fundamentais. Além disso, os recorrentes afirmaram não ser possível 

alegar impossibilidades de ordem orçamentárias para justificarem ou postergarem políticas 

públicas de naturezas fundamentais.  
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Em seu voto, o ministro relator Ricardo Lewandowski, destaca que o próprio 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconhece as condições insalubres do Albergue 

Estadual, as quais os detidos estão expostos. Ademais, o ministro, a partir de uma construção 

sobre a evolução histórica das prisões no Brasil, demonstra que, desde o seu início, as prisões 

já apresentavam os mesmos problemas estruturais, apesar da evolução das leis e das obras de 

diversos autores. 

Sobre a situação das prisões brasileiras, o ministro Lewandowski indica: 

 

 

Mas o que se verifica, hoje, relativamente às prisões brasileiras, é uma completa 

ruptura com toda a doutrina legal de cunho civilizatório construída no pós-guerra. 

Trata-se de um processo de verdadeira ―coisificação‖ de seres humanos presos, 

amontoados em verdadeiras ―masmorras medievais‖, que indica claro retrocesso 

relativamente a essa nova lógica jurídica. O fato é que a sujeição dos presos às 

condições até aqui descritas mostra, com clareza meridiana, que o Estado os está 

sujeitando a uma pena que ultrapassa a mera privação da liberdade prevista na 

sentença, porquanto acresce a ela um sofrimento físico, psicológico e moral, o qual, 

além de atentar contra toda a noção que se possa ter de respeito à dignidade humana, 

retira da sanção qualquer potencial de ressocialização. [...] Sim, porque tais pessoas, 

muito embora submetidas à guarda e vigilância do Estado, devem merecer dele a 

necessária proteção, inclusive e especialmente contra violências perpetradas por 

parte de agentes carcerários e outros presos.
80

 

 

 

Quanto à alegação proferida no acórdão, em que o Judiciário estaria imiscuindo-se 

indevidamente, no campo reservado à Administração Pública. Ricardo Lewandowski afirma 

que as normas constitucionais e os direitos fundamentais, por se tratarem de normas de 

eficácia plena e aplicabilidade imediata, ao serem violadas, o Poder Judiciário, ao intervir, não 

estaria ingressando de maneira indevida.
81

 

Conforme suas palavras: 

 

 

No caso dos autos, está-se diante de clara violação a direitos fundamentais, praticada 

pelo próprio Estado contra pessoas sob sua guarda, cumprindo ao Judiciário, por 

dever constitucional, oferecer-lhes a devida proteção. Nesse contexto, não há falar 

em indevida implementação, por parte do Judiciário, de políticas públicas [grifo 

do autor] na seara carcerária, circunstância que sempre enseja discussão complexa e 

casuística acerca dos limites de sua atuação, à luz da teoria da separação dos 

poderes.
82
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Ademais, além das normas constitucionais, as infraconstitucionais também são 

frontalmente desrespeitadas, considerando-se a condição das prisões brasileiras. Diversos 

dispositivos da LEP violados são enumerados ao longo do voto do ministro relator. O estado 

do sistema carcerário também desrespeita tratados internacionais sobre direitos humanos, 

como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no ordenamento brasileiro possuem 

caráter supralegal. 

Sanções da Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos são 

rememoradas pelo relator que destaca como exemplo o caso do presídio conhecido como 

―Urso Branco‖ em que foram denunciados maus-tratos e mortes de detentos. 

Como explica Flávia Piovesan, quando o Brasil ratifica tratados internacionais, a 

União se submete as obrigações neles pactuadas, principalmente no tocante a direitos 

humanos. Acerca do tema, aduz: 

 

 

[...] os princípios federativo e da separação dos Poderes não podem ser invocados 

para afastar a responsabilidade da União em relação à violação de obrigações 

contraídas no âmbito internacional [...] Estados Federais, por vezes, têm buscado 

negar sua responsabilidade em relação a condutas praticadas por Estados ou 

Províncias. Um Estado Federal é também responsável pelo cumprimento das 

obrigações decorrentes de tratados no âmbito de seu território inteiro, 

independentemente das divisões internas de poder.
83

 

  

 

O ministro Ricardo Lewandowski prossegue e, quanto à justificativa de reserva do 

possível e sobre o papel do Judiciário, pontua: 

 

 

A hipótese aqui examinada não cuida, insisto, de implementação direta, pelo 

Judiciário, de políticas públicas, amparadas em normas programáticas, supostamente 

abrigadas na Carta Magna, em alegada ofensa ao princípio da reserva do possível. 

Ao revés, trata-se do cumprimento da obrigação mais elementar deste Poder que é 

justamente a de dar concreção aos direitos fundamentais, abrigados em normas 

constitucionais, ordinárias, regulamentares e internacionais. A reiterada omissão do 

Estado brasileiro em oferecer condições de vida minimamente digna aos detentos 

exige uma intervenção enérgica do Judiciário para que, pelo menos, o núcleo 

essencial da dignidade da pessoa humana lhes seja assegurada, não havendo margem 

para qualquer discricionariedade por parte das autoridades prisionais no tocante a 

esse tema.
84
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De todo modo, é destacado pelo relator que o judiciário só deve agir quando 

provocado. 

Lewandowski, ainda em seu voto, trata da questão do FUNPEN, Fundo 

Penitenciário. Conforme o site do Ministério da Justiça, o FUNPEN, até 2015 havia 

arrecadado R$ 2.324.710.885,64. Todavia, o valor disposto no Fundo Penitenciário estava 

contingenciado. Conforme explica o ministro relator, para se utilizar os valores do fundo, é 

necessário que os Estados firmem convênio com a União para executar projetos. De todo 

modo, não havia convênios ou projetos a serem executados. Até 2013 apenas foram utilizados 

pouco mais de R$ 357.200.572 do fundo. 

O ministro Edson Fachin, em seu voto, além de concordar com o ministro relator, 

destaca, bem como a LEP, a Resolução 09, de 18 de novembro de 2011, do Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária/Ministério da Justiça. Esta Resolução prevê 

diversas diretrizes básicas a serem seguidas para a arquitetura prisional. Dentre as diretrizes 

salientadas pelo ministro encontram-se a capacidade dos estabelecimentos penais, ventilação e 

iluminação naturais, iluminação artificial, recomendações técnicas, dentre outros. 

  Além de outras considerações abordadas, Fachin assevera sobre a utilização da 

reserva do possível como escusa, principalmente no tocante a direitos fundamentais: 

 

 

A reserva do possível não pode servir de argumento para escusar o Estado de 

cumprir os comandos constitucionais, sobretudo aqueles expressamente nomeados e 

caracterizados como direitos fundamentais. Eventual objeção orçamentária deveria 

ser acompanhada de prova expressa, documental, que justifique adequadamente e 

demonstre a impossibilidade financeira do Estado, bem como porque as escolhas 

político-governamentais deixaram de atender demanda tão fundamental. A 

invocação da reserva do possível não pode consistir em mera alegação que isenta, 

por si só, o Estado de suas obrigações. Somente justo motivo, objetivamente aferido, 

tem tal valia.
85

 

 

 

Todos os demais ministros votantes acompanharam o voto do relator. Em seus 

respectivos votos, os ministros rememoraram a legitimidade de atuação do poder judiciário 

para intervir sobre a questão carcerária, da centralidade da figura da dignidade da pessoa 

humana na Constituição Federal e do quadro endêmico das prisões. 
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Luís Roberto Barroso, em seu voto, sobre a legitimidade do Judiciário, afirma que ―o 

Judiciário tem a legitimidade de intervir para superar um quadro crônico, histórico, atávico de 

omissão do Poder Executivo nessa matéria‖
86

, ao se referir a situação das prisões.  

Conforme as palavras proferidas pelo ministro Marco Aurélio em plenário 

―legislação, temos o suficiente; o que falta é a observância do arcabouço normativo.‖
87

 

 

3.3 SOBRE O ESTADO DE COISA INCONSTITUCIONAL DO SISTEMA 

PENITENCIÁRIO NACIONAL 

 

O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, propôs perante o Supremo Tribunal 

Federal a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347. Nesta ADPF, o partido 

objetivava o reconhecimento do ―estado de coisa inconstitucional‖ do sistema penitenciário 

brasileiro, além de modificações estruturais necessárias que poriam fim as lesões de preceitos 

fundamentais dos presos. Na referida ADPF, alegou-se que as lesões de preceitos 

fundamentais decorrem de omissões e ações dos Poderes Públicos da União e dos entes 

federativos. 

Além das prisões superlotadas, problemas de insalubridade e desrespeito da 

dignidade da pessoa humana, o PSOL aponta como fatores causadores destes problemas a 

omissão dos Poderes Públicos. Dentre as omissões dos Poderes, o partido destaca o 

contingenciamento de recursos do Fundo Penitenciário, FUNPEN, por parte da União, que 

estaria deixando de repassá-lo aos Estados; o Poder Judiciário por não aplicar as medidas 

cautelares alternativas à prisão sem justificativa e por não observar artigos do Pacto dos 

Direitos Civis e Políticos e da Convenção Interamericana de Direitos Humanos que versam 

sobre as audiências de custódia, o Poder Legislativo por se deixar influenciar pela mídia e 

opinião pública, criando uma legislação que só faz aumentar a superlotação das prisões e a 

insegurança na sociedade. 

No mérito, o partido destaca: 

 

 

[...] celas superlotadas, imundas e insalubres, proliferação de doenças 

infectocontagiosas, comida intragável, temperaturas extremas, falta de água potável 

e de produtos higiênicos básicos, homicídios frequentes, espancamentos, tortura e 
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violência sexual contra os presos, praticadas tanto por outros detentos quanto por 

agentes do Estado, ausência de assistência judiciária adequada, bem como de acesso 

à educação, à saúde e ao trabalho. Enfatiza estarem as instituições prisionais 

dominadas por facções criminosas. Salienta ser comum encontrar, em mutirões 

carcerários, presos que já cumpriram a pena e poderiam estar soltos há anos
 
. 

88
  

 

 

Argumenta-se a violação de diversos preceitos fundamentais previstos na 

Constituição. Dentre os artigos constitucionais violados estão o artigo 1º, inciso III, artigo 5º, 

inciso III, inciso XLVII, alínea ―e‖, inciso XLVIII, inciso XLIX e inciso LVII. Segundo o 

PSOL, além do desrespeito aos artigos constitucionais, tratados de direitos humanos 

ratificados pelo Brasil também são inobservados, como o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, 

a Convenção Interamericana de Direitos Humanos e a Convenção Contra a Tortura e outros 

Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes. 

Por fim, em seus pedidos, o PSOL requereu, em caráter liminar:  

 

 

a) aos juízes e tribunais – que lancem, em casos de determinação ou manutenção 

de prisão provisória, a motivação expressa pela qual não aplicam medidas 

cautelares alternativas à privação de liberdade, estabelecidas no artigo 319 do 

Código de Processo Penal; 

b) aos juízes e tribunais – que, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos 

Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, 

realizem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o 

comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 

24 horas, contados do momento da prisão; 

c) aos juízes e tribunais – que considerem, fundamentadamente, o quadro 

dramático do sistema penitenciário brasileiro no momento de implemento de 

cautelares penais, na aplicação da pena e durante o processo de execução penal; 

d) aos juízes – que estabeleçam, quando possível, penas alternativas à prisão, ante 

a circunstância de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições 

muito mais severas do que as admitidas pelo arcabouço normativo; 

e) ao juiz da execução penal – que venha a abrandar os requisitos temporais para a 

fruição de benefícios e direitos dos presos, como a progressão de regime, o 

livramento condicional e a suspensão condicional da pena, quando reveladas as 

condições de cumprimento da pena mais severas do que as previstas na ordem 

jurídica em razão do quadro do sistema carcerário, preservando-se, assim, a 

proporcionalidade da sanção; 

f) ao juiz da execução penal – que abata, da pena, o tempo de prisão, se constatado 

que as condições de efetivo cumprimento foram significativamente mais severas 

do que as previstas na ordem jurídica, de forma a compensar o ilícito estatal; 

g) ao Conselho Nacional de Justiça – que coordene mutirão carcerário a fim de 

revisar todos os processos de execução penal, em curso no país, que envolvam a 

aplicação de pena privativa de liberdade, visando a adequá-los às medidas 

pleiteadas nas alíneas ―e‖ e ―f‖; 
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h) à União – que libere as verbas do Fundo Penitenciário Nacional, abstendo-se de 

realizar novos contingenciamentos.
89

 

 

 

Além dos pedidos feitos liminarmente, o partido ainda requisitou, no mérito, que 

fosse declarado o ―estado de coisas inconstitucional‖ do sistema penitenciário brasileiro; que 

fosse determinado ao Governo Federal a elaboração e o encaminhamento ao Supremo, no 

prazo de três meses, de um plano nacional que objetivasse superar, dentro de três anos, o 

quadro crítico do sistema penitenciário. Dentro desse plano para superar as condições do 

sistema carcerário, o partido especificou que deveriam constar propostas e metas voltadas 

para a redução da superlotação, diminuição de presos provisórios, adequação das instalações e 

alojamentos, dentre várias outras metas e propostas. Diversos outros pedidos foram realizados 

acerca desse plano nacional para superar a crise do sistema carcerário. No entanto, até o 

momento, o STF apenas julgou os pedidos liminares.90 

Em seu voto, o ministro relator Marco Aurélio, ao julgar a medida cautelar, atesta 

sobre o estado do sistema carcerário no Brasil: 

 

 

[...] no sistema prisional brasileiro, ocorre violação generalizada de direitos 

fundamentais dos presos no tocante à dignidade, higidez física e integridade 

psíquica. A superlotação carcerária e a precariedade das instalações das delegacias e 

presídios, mais do que inobservância, pelo Estado, da ordem jurídica 

correspondente, configuram tratamento degradante, ultrajante e indigno a pessoas 

que se encontram sob custódia. As penas privativas de liberdade aplicadas em 

nossos presídios convertem-se em penas cruéis e desumanas. Os presos tornam-se 

―lixo digno do pior tratamento possível‖, sendo-lhes negado todo e qualquer direito 

à existência minimamente segura e salubre. Daí o acerto do Ministro da Justiça, José 

Eduardo Cardozo, na comparação com as ―masmorras medievais‖.
91

 

 

 

Não só isso, o ministro relator Marco Aurélio efetivamente reconhece e acentua a 

existência de um verdadeiro ―estado de coisas inconstitucional‖ no sistema carcerário 

brasileiro.  

Em seu voto, o ministro relator assevera que diversos preceitos fundamentais são 

desrespeitados, bem como normas internacionais e normas do sistema normativo nacional. 

Acrescenta que não se pode atribuir o estado do sistema prisional a apenas um Poder Público, 

mas sim a todos. As omissões são generalizadas em todos os poderes e entes federativos, 
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ademais, conforme aponta o ministro, há defeito generalizado de políticas públicas sobre o 

tema. 

Sobre a legitimidade de atuação do STF, o ministro Marco Aurélio relembra do 

Recurso Extraordinário 592.581/RS, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, no qual o 

Supremo decidiu, de maneira unanime, sobre a legitimidade do STF agir, ordenando que 

União e estados realizem obras nos sistemas prisionais para garantir a dignidade da pessoa 

humana dos presos e sua integridade física. 

De fato, o ministro relator vai adiante e afirma sobre a legitimidade do STF para 

intervir: 

 

 

Há mais: apenas o Supremo revela-se capaz, ante a situação descrita, de superar os 

bloqueios políticos e institucionais que vêm impedindo o avanço de soluções, o que 

significa cumprir ao Tribunal o papel de retirar os demais Poderes da inércia, 

catalisar os debates e novas políticas públicas, coordenar as ações e monitorar os 

resultados. Isso é o que se aguarda deste Tribunal e não se pode exigir que se 

abstenha de intervir, em nome do princípio democrático, quando os canais políticos 

se apresentem obstruídos, sob pena de chegar-se a um somatório de inércias 

injustificadas. Bloqueios da espécie traduzem-se em barreiras à efetividade da 

própria Constituição e dos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos.
92

 

 

 

O ministro Marco Aurélio aponta que, devido aos presos serem uma minoria social 

desprezada, o poder executivo é omisso quanto a políticas para essa população. Ademais, 

grande parte da população e mídia se mostram favoráveis ao ambiente existente nas prisões. 

Acredita-se que esse tratamento degradante e desumano funciona como retribuição por todo 

mal causado pelos detentos. De tal maneira, resta apenas o Poder Judiciário para garantir aos 

interesses dessa população socialmente excluída. 

Quanto aos pedidos de natureza cautelar, o ministro relator entende como adequado o 

primeiro pleito, de alínea ―a‖. Haja vista a utilização da prisão provisória de maneira banal, o 

que contribui para a superlotação do sistema carcerário. A respeito do segundo pleito, de 

alínea ―b‖, sobre as audiências de custodia, o ministro Marco Aurélio também compreende ser 

válido, pois já está internalizado no Brasil por meio do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 

na Convenção Interamericana de Direitos Humanos.  

Sobre os pleitos de alínea ―c‖ e ―d‖, o ministro afirma que ―devem ser deferidos os 

pleitos voltados à observância do estado de inconstitucionalidades apontado‖.
93

 Relativamente 
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aos pleitos sobre benefícios e direitos dos presos, estes foram indeferidos devido à existência 

de disciplina legal. Conforme o voto do relator, por existir disciplina legal, não se pode 

abstratamente flexibilizar sobre os direitos e benefícios. 

O ultimo pedido de natureza cautelar, que versa sobre a liberação dos fundos do 

FUNPEN, também foram deferidos pelo ministro Marco Aurélio. Em seu fundamento, o 

ministro argumentou que: 

 

 

A violação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial autoriza a 

judicialização do orçamento, sobretudo se considerado o fato de que recursos 

legalmente previstos para o combate a esse quadro vêm sendo contingenciados, 

anualmente, em valores muito superiores aos efetivamente realizados, apenas para 

alcançar metas fiscais. Essa prática explica parte do fracasso das políticas públicas 

existentes.
94

 

  

 

O segundo ministro a votar, Edson Fachin, diferentemente do ministro relator, 

indefere o primeiro pedido cautelar. Como argumento, este revela que, assim como o primeiro 

pedido cautelar de alínea ―a‖, os pedidos das alíneas ―c‖, ―d‖, ―e‖ e ―f‖ se imbricam com o 

mérito da questão. Devido a esse fato, para solucionar os pedidos cautelares das referidas 

alíneas, seria necessário medidas anteriores e posteriores requeridas. Portanto, tais pedidos só 

poderiam ser analisados no mérito. 

Quanto aos demais pedidos cautelares, o ministro Edson Fachin entende que são 

procedentes, com exceção da alínea ―g‖ que é parcialmente procedente. Apenas quanto a 

primeira parte.  Nas suas palavras:  

 

 

Creio que, dessa forma, o Supremo Tribunal Federal está, em cognição sumária, 

reconhecendo a impossibilidade de que se mantenha o atual estado de coisas 

inconstitucional do sistema carcerário; reconhecendo a importância da proteção 

internacional dos direitos humanos; dando indicações ao Poder competente para que 

tome medidas, desde logo, aptas a dar início a um processo de mudança da atual 

situação de violação massiva de direitos fundamentais dos encarcerados e deixando 

para analisar mais detidamente o caso e os demais pedidos requeridos quando da 

devida análise do mérito.
95
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Ao contrário do voto do relator, o ministro Fachin também estipula prazo para o 

cumprimento da cautelar sobre o descontingenciamento das verbas contidas no FUNPEN. Em 

sua decisão, o ministro Edson Fachin estipulou o prazo de até 60 dias, a contar da publicação, 

para a União cumprir a decisão. Por fim, já na fase dos debates, o ministro adere à proposição 

do ministro Barroso para que o Governo Federal realize e encaminhe ao STF um diagnóstico 

da situação do Sistema Penitenciário, junto aos Estados-membros. 

Na mesma linha de voto do relator Marco Aurélio, o ministro Roberto Barroso 

profere seu voto, destacando a legitimidade do Poder Judiciário para atuar nessa matéria, 

posto que a população carcerária não possui voz. Afirma o ministro que os presos têm seus 

direitos fundamentais mais elementares vulnerados, devendo o Judiciário intervir como 

guardião constitucional.  

No tocante às liminares, o ministro Barroso nega o pedido da alínea ―a‖, por entender 

que a necessidade de justificativa da aplicação da prisão provisória já decorre de Lei, não 

necessitante ao Supremo reiterar a existência desse dever. A alínea ―b‖ é concedida, em parte, 

determinando que o prazo para a realização das audiências de custódia seja regulamentado 

pelo Conselho Nacional de Justiça. As alíneas ―c‖, ―d‖, ―e‖ e ―f‖ são negadas, fundamentadas 

no seguinte argumento: 

 

 

A medida cautelar referida na letra "c" pede que se determine aos juízes que 

considerem o dramático quadro fático do sistema penitenciário brasileiro, no 

momento da concessão de cautelares penais, no momento da aplicação da pena, e 

durante o processo de execução penal. Também aqui, Presidente, eu interpreto este 

pedido cautelar da letra "c" como uma boa e necessária recomendação aos órgãos do 

Poder Judiciário. [...] Porém, acho que já decorre do sistema jurídico esse dever dos 

juízes, e também não veria razão para verter essa determinação em uma ordem 

cautelar.  Em relação à letra "d", os juízes devem aplicar, sempre que viável, penas 

alternativas à prisão. Penso que há uma certa semelhança com a letra "a" e, pelas 

mesmas razões, eu não estou deferindo essa cautelar. [...] em relação à letra "d" e 

também às letras "e" e "f", penso que o eventual abatimento de tempo só poderia se 

dar a título de remição de pena, como observou o Ministro Marco Aurélio. Quer 

dizer, o Juiz não pode, como regra geral, fugir das regras de progressão de regime e 

de fixação de pena que constam da legislação.
96

 

 

 

O ministro Roberto Barroso, conforme seu voto, também concede as alíneas ―g‖, em 

parte, e ―h‖. Quanto a alínea ―g‖, o ministro afirma que entende ser necessário tanto o 

Conselho Nacional de Justiça quanto os Tribunais de Justiça dos Estados realizarem mutirões 

carcerários para diminuir a superlotação das prisões. No tocante à alínea ―h‖, que versa sobre 
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o contingenciamento da verba do FUNPEN, o ministro Barroso faz coro ao voto do ministro 

Edson Fachin, inclusive quanto ao prazo para o cumprimento da decisão de 60 dias. 

Além das cautelares requeridas, o ministro Roberto Barroso também concede uma 

cautelar de ofício para determinar que o Governo Federal realize e encaminhe ao STF um 

diagnóstico da situação do Sistema Penitenciário e propostas de solução para esses problemas, 

em harmonia com os Estados-membros da Federação, dentro do prazo de um ano.  

O ministro Teori Zavascki, ao votar, concede em partes as alíneas ―b‖, sobre a 

realização de audiências de custódia, e a alínea ―h‖, sobre o descontingenciamento dos valores 

da FUNPEN, dos pedidos liminares. Na alínea ―b‖ o ministro não estipula prazo para a 

realização das audiências, apenas destaca que seja no prazo mais breve possível de acordo 

com os critérios do CNJ. O ministro Zavascki, ainda em seu voto, julga a alínea ―g‖ como 

prejudicada e as demais alíneas são indeferidas sob a justificativa de que se tratam de medidas 

que já compõem o sistema normativo e por existirem mecanismos próprios de correção, os 

recursos ordinários.   

A ministra Rosa Weber, ao apresentar seu voto, indefere o pedido da alínea ―a‖, uma 

vez já existente no ordenamento jurídico legislação que determine a fundamentação das 

decisões dos juízes, sob pena de nulidade. Defere o pleito da alínea ―b‖, nos termos do voto 

do relator e também defere a alínea ―h‖, conforme o voto do ministro Edson Fachin, fixando-

se prazo de 60 dias para o cumprimento da decisão. 

Acerca dos demais pedidos, a ministra Weber entende por prejudicado a alínea ―g‖, 

assim como o ministro Teori Zavascki, em razão dos mutirões carcerários já estarem 

ocorrendo de maneira satisfatória. As alíneas ―c‖, ―d‖, ―e‖ e ―f‖, conforme palavras da 

ministra: 

 

 

Inócuo se me afigura o que neles pretendido, presentes os termos da legislação em 

vigor, em que a privação de liberdade como pena definitiva é exceção (quando não 

substituída por penas restritivas de direito) e só cabe a prisão preventiva quando não 

substituível por outra medida cautelar (art. 282, § 6º, do CPP, antes transcrito). 

Ademais, em juízo de delibação não me parecem adequadas exortações nem a 

imposição de regime de execução penal não previsto em lei.
97

 

 

 

Posteriormente, a ministra Rosa Weber, ainda acompanha a proposta do ministro 

Luís Roberto Barroso para conceder a cautelar de ofício que determina ao Governo Federal 
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realizar e encaminhar ao Supremo um diagnóstico da situação do Sistema Penitenciário, além 

de propostas de solução para os problemas. 

O ministro Luiz Fux, em seu voto, acompanha inteiramente o voto do relator. 

Rapidamente, durante o seu voto, o ministro Fux tece considerações sobre o suposto ativismo 

judicial realizado pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

 

Então, além de acompanhar integralmente o voto do Ministro Marco Aurélio, que 

diz que os juízes e tribunais que lancem, em caso de determinação ou manutenção de 

prisão provisória, têm que motivar expressamente por que o fazem. Eles têm que 

adotar medidas cautelares e dizer por que não aplicam as medidas cautelares, tendo 

em vista que a não aplicação abarrota os presídios. Os juízes e tribunais têm que 

obedecer à questão da audiência de custódia. Já decidimos isso aqui, o que já foi um 

passo maravilhoso do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, 

nessa onda que aduz ativista - só que nós não agimos ex officio [grifo do autor], 

somos provocados e isso aqui é um exemplo disso -, tem ido muito além do que já 

foi. O Supremo Tribunal Federal agora ocupa um papel de destaque até mesmo na 

garantia da governabilidade sob vários aspectos, porque, em várias ocasiões, essas 

políticas públicas não são enfrentadas.
98

 

 

 

A ministra Carmen Lúcia, ao votar, ressalta alguns dados anteriormente levantados 

durante este trabalho para elucidar o estado inconstitucional em que se encontra o sistema 

penitenciário brasileiro. Mais adiante, em seu voto, a ministra relembra discurso proferido por 

Darcy Ribeiro que, nas palavras da ministra, alegou: ―se não tivesse a construção de muitas 

escolas no Brasil, nós iríamos, um dia, trazer ao Supremo julgamentos para mandarem 

construir penitenciárias aos montes e não caberia todo mundo.‖
99

  Por fim, a ministra Carmen 

Lúcia acompanha integralmente o voto do ministro relator. 

O ministro Gilmar Mendes, ao votar, indefere as alíneas ―a‖, ―c‖ e ―d‖, 

acompanhando a divergência. No entanto, conforme o voto do relator, o ministro indefere o 

requerimento de alínea ―f‖ e defere as medidas cautelares de alínea ―b‖ e ―h‖. Quanto as 

outras alíneas, o ministro Gilmar Mendes defere a alínea ―e‖ e a alínea ―g‖, nos moldes da 

proposta do ministro Roberto Barroso. Assim como a proposta de expedição de requisição à 

União para fornecer, em um ano, o diagnóstico sobre o sistema prisional. 

A respeito da alínea ―e‖, unicamente deferida no voto do ministro Gilmar Mendes, 

este alega como fundamento que: 
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A despeito da gravidade da situação, ao menos em sede cautelar, a meu ver, seria 

prematuro deferir o requerimento, tal qual posto. Essa é medida que modifica a 

legislação penal de forma substancial. No entanto, tenho que deve ser deferida em 

menor extensão.
100

 

 

  

O ministro Celso de Mello em argumentação de seu voto toca em pontos como a 

legitimidade do Poder Judiciário, a inércia dos Poderes públicos acerca da questão 

penitenciária, o desrespeito a direitos fundamentais e diversos outros pontos já abordados ao 

longo dos votos anteriores. Quanto as cautelares, o ministro vota da seguinte forma: 

 

 

Sendo assim, e em face das razões expostas, acompanho o eminente Relator, 

exceto quanto à alínea ―g‖, pois, nesse ponto, defiro o pedido de medida cautelar. 

De outro lado, acolho a proposta formulada pelo Ministro ROBERTO BARROSO, 

para determinar, de ofício, que a União e os Estados-membros, notadamente o 

Estado de São Paulo, encaminhem a esta Corte informações sobre a situação de 

seus respectivos sistemas penitenciários. [grifos do autor]
101

 

 

 

Ricardo Lewandowski, em seu voto, destaca a importância da decisão feita pela 

Corte, ao acolher o estado de coisas inconstitucional, e, no mais, acompanha integralmente o 

voto do ministro relator. 

Ao fim da votação foram deferidos, em sede cautelar, por maioria dos votos e nos 

termos do voto do Relator, a alínea ―b‖, para que fosse determinado aos juízes e tribunais que, 

observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, realizassem, no prazo de noventa dias, audiências de 

custódia, possibilitando, deste modo, o comparecimento do preso perante a autoridade 

judiciária no prazo máximo de 24 horas após o momento da prisão; a alínea ―h‖, nos termos 

do voto do Relator, e por maioria dos votos, para determinar à União a liberação do saldo 

constante no Fundo Penitenciário Nacional para sua utilização conforme sua devida 

finalidade, deixando de realizar novos contingenciamentos. 

Além disso, o Tribunal deferiu, por maioria de votos, a proposta trazida pelo 

Ministro Roberto Barroso que versa sobre a concessão de cautelar de ofício para que se 

determine à União e aos Estados, principalmente o Estado de São Paulo, que encaminhem ao 

Supremo Tribunal Federal informações sobre a situação prisional. 
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CONCLUSÃO 

 

O sistema carcerário brasileiro atualmente passa por problemas que datam do início 

da pena de prisão. A superlotação, a exposição de doenças, práticas de tortura e humilhação 

ainda fazem parte do cotidiano de presos espalhados pelo Brasil. Mesmo após anos de 

evolução do instituto da prisão como pena, problemas básicos ainda persistem. 

É notória a crise do sistema penitenciário brasileiro. As prisões não recuperam os 

delinquentes, ao contrário, proveem um ambiente ideal para o aperfeiçoamento criminal do 

detido. A prisão não cumpre o seu papel de ressocialização e tampouco cumpre o papel de 

proteger a sociedade contra os criminosos. O encarceramento em massa não se mostra útil e, 

apesar do aumento no número de prisões, os índices de criminalidade continuam a crescer. 

Os Direitos Humanos, muito criticados por parte da sociedade, não são 

desrespeitados apenas por agentes do Estado que, no tratamento despendido aos presos, 

acabam cometendo atos ilícitos. A falta de investimentos no âmbito carcerário, aliado a 

inércia dos Poderes Públicos quanto à adoção de políticas públicas que possibilitem o 

aperfeiçoamento das condições dos presos culminam na crise humana existente nas prisões. 

Existe legislação constitucional, infraconstitucional e supraconstitucional acerca do 

tema. Portanto, pode-se concluir que a falta de legislação regulamentadora não é a razão para 

o estado dantesco em que se encontram as prisões. A inércia na adoção de medidas positivas 

pode ser considerada um dos principais motivos para as condições atuais dos presídios, bem 

como a política de encarceramento em massa. 

Em face da crise do sistema penitenciário brasileiro, diversas ações judiciais com 

temática carcerária começaram a chegar ao Supremo Tribunal Federal. Em suas decisões, o 

STF tem cumprido com o seu papel de guardião da Constituição Federal e tem emitido 

decisões no sentido de responsabilizar o Estado pela situação das prisões. 

Já não se mostra mais concebível que vidas humanas sejam tão negligenciadas pelo 

Estado. Conforme demonstrado anteriormente, existe capital para ser utilizado nas reformas 

do sistema carcerário nacional. O Poder Executivo não pode, alegando incapacidade 

financeira, continuar a se eximir de suas responsabilidades.  

No momento é cedo para avaliar se as decisões do STF sobre o sistema carcerário 

nacional já começaram a surtir efeitos. É necessário o acompanhamento de novos dados e 

levantamentos prisionais emitidos para que se possa concluir, definitivamente, se as decisões 

paradigmáticas do Supremo Tribunal Federal têm influenciado na mudança do estado das 
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prisões. No entanto, fica clara a importância do STF para a concretização dos direitos 

fundamentais dos presos. 

A postura do Supremo Tribunal Federal fica nítida através dos casos estudados e dos 

argumentos apresentados pelos ministros ao longo das votações. Todos os ministros, sem 

exceção, reconheceram o estado calamitoso do sistema penitenciário e a impossibilidade de 

continuar perpetuando tais condições.  

Ainda assim, não basta apenas ao STF emitir decisões que obriguem o Estado a 

cumprir suas responsabilidades constitucionais com relação aos detentos. É necessário que o 

Estado efetivamente cumpra com suas obrigações a fim de que a situação comece a melhorar. 

É preciso também que os Poderes Públicos trabalhem em conjunto para que o cenário de crise 

humanitária visto nas prisões brasileiras seja sanado.  

Além da efetivação por parte do Estado, também é importante que a sociedade 

comece a abraçar os Direitos Humanos e veja os detentos como pessoas que cometeram erros 

e precisam de condições mínimas para se recuperar. Faz-se necessário que a sociedade cobre 

melhorias do sistema carcerário para que ele comece a reabilitar e não continue a servir como 

depósito de pessoas e escola do crime. 

Os Direitos Humanos são inerentes a todas as pessoas, razão pela qual se deve 

sempre lutar a favor desses direitos. O STF, conforme os acórdãos estudados, tem decidido 

em favor dos direitos humanos e da melhoria das condições carcerárias. No entanto, são 

necessários esforços conjuntos para mudar o inferno atual chamado de sistema carcerário 

brasileiro. 
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