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RESUMO
Esta pesquisa justifica-se já que, no plano jurídico, existem direitos intrínsecos ao próprio ser humano. Este trabalho é
importante porque ressalta que a dignidade humana é o fundamento de valor absoluto, todavia, há situações inevitáveis,
em que ela terá de ceder, como é o caso das condenações criminais privativas de liberdade, em que a liberdade é
restringida. Assim, esta pesquisa tem como objetivo geral abordar a situação dos encarcerados, relatando as condições
péssimas, subumanas e degradantes que são vivenciadas nos cárceres do país, bem como apresentar quais são as
responsabilidades do  Estado.  Os objetivos  específicos  serão  analisar  os  diplomas legais  e  os  tratados  de direitos
humanos ratificados pelo Brasil que tratam desta questão.  Também, serão abordados quais os motivos que dão causa
às  denúncias  por  parte  da  Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos  contra  o  Estado  brasileiro.  A  Comissão
Interamericana é um órgão que protege o indivíduo, que avaliará os casos em que o Estado se omite, demora ou ainda,
é conivente a situações de violações a direitos humanos, pedindo diretamente ao Estado providências ou levando o caso
à  Corte  para  julgamento.  Almeja-se,  por  método  indutivo,  apresentar  e  entender  quais  as  medidas  e  julgamentos
adotados  pela  Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos,  quais  são  as  sanções  aplicadas  aos  Estados  que
desrespeitam os direitos mínimos e intrínsecos aos seres humanos. Conclui-se a partir  desta pesquisa,  entender o
porquê que em um Estado que possui como um dos principais princípios norteadores, a dignidade humana, ainda,
possui um sistema carcerário falho.

PALAVRAS-CHAVE: Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos;  Dignidade humana;  Responsabilidade  do  Estado;
Sistema Carcerário Brasileiro. 

1 INTRODUÇÃO

O conceito atual de dignidade da pessoa humana, embora se refira ao um direito intrínseco a
todo ser humano, passou por fases distintas até chegar à noção atual  de dignidade da pessoa
humana, sendo esta utilizada como base de proteção aos direitos humanos. Também, a ideia de
Direitos humanos também sempre existiu desde os primórdios da historia e a concepção de tutelá-lo
foi evoluindo com a sociedade (SIQUEIRA, SILVA, 2013).

A preocupação atual da sociedade em tutelar os direitos humanos, aconteceu no período Pós
Segunda Guerra, em que os países vitoriosos incorporaram a ideia de dignidade humana em seus
discursos  políticos,  além de  que,  foram surgindo  vários  documentos  que  tinham como  base  à
proteção dos direitos humanos, e posteriormente surgiram os sistemas regionais de proteção aos
direitos humanos (BARROSO, 2012).

Criou-se, dessa forma, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, sendo este integrado
por dois órgãos: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que possui como função a de
promover a observância e a defesa dos direitos humanos e pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos, que exerce funções jurisdicionais e consultivas (PIOVESAN, 2014).

Já no âmbito jurídico interno, surgiu a atual Constituição Federal, promulgada em 1988, sendo
essa reconhecida internacionalmente como uma das constituições mais avançadas, apelidada como
“Constituição Cidadã”, já que foi construída a partir do processo de redemocratização do país, após
um  longo  período  de  ditadura  militar,  ao  qual  recepciona  os  direitos  enunciados  em  tratados
internacionais, como a proteção aos direitos humanos (PIOVESAN, 2010).
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Muito embora, a dignidade da pessoa humana seja um direito absoluto, há situações que ela
será  restringida,  como  as  penas  de  restrição  de  liberdade.  Salienta-se  que  as  penas  sempre
estiveram presentes na história da humanidade, aplicadas como sanção a alguma conduta contraria
aos costumes de uma sociedade. Mesmo sendo uma sanção, aos apenados são garantidos direitos,
bem  como  há  finalidades  as  penas,  contudo,  a  realidade  do  sistema  carcerário  brasileiro  é
controversa (GRECO, 2015).

Logo, quando o Estado é omisso, demora ou é conveniente à violação aos direitos expressos
e ratificados em tratados internacionais, como os casos de violações aos direitos dos encarcerados,
denúncias são feitas à Corte Interamericana, bem como é adotados medidas cautelares para evitar
danos irreparáveis, sendo essas precauções adotadas como última alternativa.

Espera-se, paralelamente, entender os seguintes objetivos específicos:

 analisar os diplomas legais e os tratados de direitos humanos ratificados pelo
Brasil que tratam desta questão;

 verificar quais são os motivos que dão causa às denúncias por parte da Corte
Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado brasileiro;

 apresentar e entender quais as medidas, julgamentos  e sanções adotadas pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que são aplicadas aos Estados
que desrespeitam os direitos mínimos e intrínsecos aos seres humanos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para essa pesquisa foi realizada revisão bibliográfica dos principais autores e obras a respeito
do tema, que inclui as disciplinas de Direito Internacional, Direitos Humanos, Direito Constitucional e
Direito Penal. Também, foi estudado como funciona o Sistema Interamericano de Direitos humanos,
sendo este composto por dois órgãos: Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Bem como, foi pesquisado os motivos e como são feitas as
denúncias a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Também foi feito um levantamento das denúncias e quais foram às medidas pelo Brasil pelo
desrespeito  aos  direitos  ratificados  em  tratados  que  versam  sobre  direitos  humanos.  Após  o
levantamento  bibliográfico,  serão  apresentados  as  medidas  e  julgamentos  adotados  pela  Corte
Interamericana  de  Direitos  Humanos,  quais  são  as  sanções  aplicadas  aos  Estados  que
desrespeitam e não garantem direitos mínimos e intrínsecos aos seres humanos.

Para esse estudo foi necessário primeiramente entender o que são os direitos humanos, qual
a relação que esses direitos têm com a ideia de dignidade da pessoa humana. Sendo que para
ambos conceitos, foi verificado que estes sempre existiram desde os primórdios da humanidade,
passaram  por  fases  distintas  até  chegar  a  concepção  atual,  em  que  há  uma  preocupação
internacional em tutelá-los.

Em seguida,  foi  necessário  entender  qual  o  marco histórico que influenciou na busca da
proteção aos direitos humanos, fazendo que os países criassem sistemas regionais, que possuíam a
mesma preocupação, a de tutelar os direitos humanos, particularmente na Europa, América e África.
Desta maneira, como cada um dos sistemas regionais de proteção possuem um aparato jurídico
próprio, para essa pesquisa foi analisado o Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

Através do estudo sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, foi analisado qual o
funcionamento de seus órgãos, como é feito o direcionamento das denúncias que versam sobre
violações aos direitos humanos,  sendo que um de seus órgãos, a  Comissão Interamericana de
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Direitos Humanos, possui a função de promover a observância e a defesa dos direitos humanos, e o
outro, Corte Interamericana de Direitos Humanos, exerce funções jurisdicionais e consultivas

Ainda,  analisando  o  âmbito  jurídico  interno,  foi  verificado  qual  a  importância  da  atual
Constituição Federal, promulgada em 1988, sendo que ela recepciona os direitos enunciados em
tratados  internacionais,  como  a  proteção  aos  direitos  humanos.  Ainda,  como  na  Constituição
Federal, a dignidade humana simboliza um verdadeiro “super-princípio” constitucional, faz com que,
os direitos e garantias fundamentais sejam elevados a “clausulas pétreas”, como forma de priorizá-
los.

Vale  ressaltar  que,  o  princípio  da  dignidade  humana não  é  um direito  absoluto,  pois  há
situações inevitáveis em que terá de ceder, como ocorre quando alguém é condenado à prisão, em
que um aspecto da dignidade de uma pessoa pode ser sacrificado em beneficio de algum outro
valor.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O  conceito  de  Dignidade  da  pessoa  humana  é  o  ápice  da  fundamentação  dos  direitos
humanos, sendo um conceito de extrema importância para sua interpretação. Ainda, a dignidade
funciona como “supradireito”, em que está acima dos direitos fundamentais, bem como, o Estado já
nasce com a obrigação de respeitar a dignidade (SIQUEIRA; SILVA, 2013).

Barroso  ilustra  que  a  dignidade  humana  se  situa  no  topo  do  sistema  constitucional,
representando um valor supremo, um bem absoluto, comparando-a assim, como “a pedra filosofal
de todos os direitos fundamentais” (BARROSO, 2012). Assim, infere-se que a dignidade da pessoa
humana é um direito essencial, intrínseco a todo ser humano.

Já os Direitos Humanos são aqueles que são intrínsecos ao homem, ou seja, já nascem com
ele, são inerentes à própria condição humana, essenciais a uma vida digna (SIQUEIRA; SILVA,
2013). Essa ideia de Direitos humanos existe desde os primórdios da historia e a concepção de
tutelá-lo  foi  evoluindo  com a  sociedade.  Trindade  entende  que a  ideia  de  direitos  humanos  se
manifestou em distintas culturas e momentos históricos sucessivos, na afirmação da dignidade da
pessoa humana (TRINDADE, 2003).

Para se compreender o processo de internacionalização dos direitos humanos, tem-se como
premissa realçada por Bobbio que "os direitos humanos não nascem todos de uma vez, nem de uma
vez por todas" (BOBBIO, 1992) Dessa forma, a preocupação em proteger os direitos humanos é um
processo recente na história, que foi surgindo a partir do Pós-Guerra. 

Após a Segunda Guerra Mundial, a Comunidade Internacional teve uma maior preocupação
com a vida, a integridade física e mental dos seres humanos, do qual surgiram vários pactos visando
à  preservação  da  dignidade  da  pessoa  humana,  tentando  afastar  de  todos  os  ordenamentos
jurídicos os tratamentos cruéis e degradantes, como exemplo a Declaração Universal dos Direitos do
Homem, 1948 e o Pacto San José da Costa Rica, 1969.

O sistema americano tem como principal instrumento a Convenção Americana de Direitos
Humanos  de  1969,  que  prevê  a  Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos  e  a  Corte
Interamericana.  Além  de  que,  apenas  os  Estados  membros  da  Organização  dos  Estados
Americanos têm o direito de aderir à Convenção Americana. 

Piovesan explica  que o  instrumento  de maior  importância  no  sistema interamericano é  a
Convenção Americana de Direitos Humanos, também denominada Pacto de San José da Costa
Rica. Essa Convenção foi assinada em San José, Costa Rica, em 1969, tendo entrado em vigor em
1978 (PIOVESAN, 2014).
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Os  direitos  que  enuncia  essa  Convenção  são  integrados  por  dois  órgãos:  a  Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, que tem como função promover a observância e a defesa dos
direitos  humanos  e  pela  Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos,  que  exerce  funções
jurisdicionais e consultivas (PIOVESAN; GOMES, 2000).

A  Convenção  Americana  de  Direitos  Humanos  reconhecem  e  asseguram  relativos  à
liberdade, à vida, ao devido processo legal, o direito a um julgamento justo, o direito à compensação
em caso de erro judiciário, o direito a privacidade, o direito à liberdade de consciência e religião, o
direito de participar do governo, o direito à igualdade, o direito à proteção judicial, à dignidade, entre
outros. 

Assim, mesmo a liberdade sendo tutelada pelo princípio da dignidade humana, em que em
regra esse princípio deve prevalecer,  há situações inevitáveis em que terá de ceder,  ao menos
parcialmente,  como  ocorre  quando  alguém  é  condenado  à  prisão,  em  que  sua  liberdade  é
sacrificada, adotada como sanção.

Em todas as sociedades sempre existiu a “pena” como sanção a alguma conduta contraria
aos costumes de uma sociedade. A pena é a consequência natural imposta pelo Estado quando
alguém pratica  uma infração  penal.  Assim,  embora  o  Estado  tenha o  dever/poder  de  aplicar  a
sanção a quem praticou uma conduta tipificada em lei como ilícita, imbuída de culpabilidade, a pena
a ser aplicada deverá observar os princípios expressos, ou mesmo implícitos, previstos em nossa
Constituição Federal. 

Um dos objetivos  da pena é  a  de recuperar  o  condenado,  fazendo a sua reinserção na
sociedade, entretanto, essa finalidade não é alcançada, pois o Brasil tem um sistema Penitenciário
falido,  já  que as  prisões não conseguem diminuir  as  taxas de criminalidade,  longe disso,  seus
números aumentam.

Ocorre que pelos relatos dos detentos e seus familiares, nesse ambiente há com frequência
violência  física,  moral  e  sexual,  vistos  pelos  meios  de  comunicação,  com  testemunhos  de
humilhação e  sofrimento,  bem como com motins,  trafico  de entorpecentes  e  armas,  execuções
extrajudiciais, entre outras barbaridades.

Enfim, o que acontece é o fenômeno da aculturação do detento, que o condiciona à “futuras
carreiras criminais”, que inibem qualquer possibilidade de tratamento eficaz e fazendo com que as
reincidências  sejam  mais  comuns.  Além  de  que,  a  carência  de  meios,  instalações  e  pessoal
capacitado, agravam esse terrível cenário (GRECO, 2015).

A ressocialização, a princípio é um problema político-social do Estado e enquanto não houver
vontade política, não terá solução para esse dilema, pois quanto mais tempo ele permanece preso,
maior é a probabilidade de reincidir a pratica de crimes, já que os ofícios aprendidos no cárcere são
em vão, quando a sociedade ainda é preconceituosa. Para Foucault, a prisão, em vez de devolver a
sua liberdade, corrigindo-os, espalha na sociedade “delinquentes perigosos” (FOUCAULT, 2000).

Verifica-se que o Sistema Prisional Brasileiro está em crise, pois o Estado “faz de conta” que
cumpre a lei, devido à má administração, corrupção do Estado e incompreensão da sociedade, os
presos  vivem nesse  ambiente  imundo,  promiscuo,  superlotado,  desumano,  fazendo  com que  o
apenado mais pense em fugir e se delinquir (GRECO, 2015).

A pena é um mal  necessário,  que o Estado deveria  fazer  com que se  preservassem as
condições mínimas de dignidade da pessoa humana. Dessa maneira, a conduta contraria a lei de
um agente não permite que o Estado cometa outro, como de trata-lo como se fosse menos humano
que os outros.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) é o órgão mais indicado para proteção
direitos consagrados na Convenção Americana, em virtude de suas sentenças serem obrigatórias
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para os Estados que os ratificaram, sendo utilizado como última alternativa, quando o Estado se
omite, demora ou é conveniente.

Assim,  muitas  são as  denúncias  feitas  a  Corte  Interamericana sobre  violações a  direitos
humanos, ocorridas dentro dos centros prisionais do país, com relatos sobre as condições a que os
presos são submetidos, em que o Estado não cumpre sua responsabilidade, já que ao preso são
impostas condições de vida incompatíveis com a dignidade da pessoa humana.

São  vários  os  casos  de  violação  aos  direitos  dos  encarcerados,  vale  lembrar  o  famoso
Massacre ocorrido no Presídio Carandiru, em São Paulo/SP, em que foi constatado que tudo o que o
Estado deveria proporcionar, e não o fazia, poderia ser comprado em seu interior, ou seja, imperava
uma corrupção interna. Bem como, sofriam com a superlotação, com a precariedade da assistência
médica, culminando em surtos de epidemias, devido às péssimas condições de higiene do local.

Mas  recente,  a  segunda  maior  tragédia  ocorrida  no  país,  depois  do  Carandiru,  tem-se
Massacre ocorrido, em 2017, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, em
que ocorreu uma rebelião entre facções criminosas, que deixou pelo menos 91 detentos mortos, em
apenas seis dias. Nessa carnificina deixou corpos mutilados, decapitados, carbonizados, bem como
circularam vídeos em redes sociais, nos quais os matadores encapuzados riam segurando cabeças
decepadas e pessoas mutiladas.

Já num âmbito regional, pode-se citar a denúncia feita a Corte Interamericana, pelo Titular do
Ministério Público de Maringá/PR, Mauricio Kalache, que apresentou uma denúncia na condição de
pessoa física, sobre precária situação da carceragem da 9ª SDP de Maringá. Sendo encaminhado
para a referida Corte fazer o julgamento sobre o relato das condições subumanas e degradantes que
se faziam aos Homens e mulheres brasileiras que se encontravam os presos e recolhidos na Cadeia
Pública do Município. 

Sendo uma medida adotada por ele como última alternativa, em função da situação em que
eram  mantidos  os  detentos.  Devido  à  repercussão  imediata,  com  a  denúncia  apresentada  a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, poucos dias depois, foi divulgada a notícia que a
cadeia seria demolida e os presos seriam transferidos.

Muitas  são  as  denúncias  encaminhadas  diretamente  a  Comissão  Interamericana,  e  são
solicitadas também a adoção de Medidas cautelares,  para evitar  danos irreparáveis às  vítimas,
assim, tem-se a Medida cautelar 199/2011, em que foi encaminhado a CIDH o caso do Complexo
Penitenciário de Curado (antigo Presídio Prof. Anibal Bruno), local em que haviam tortura, conflitos
entre facções, esgoto a céu aberto, exploração sexual dentro do presídio, entre outras condições
subumanas. 

A partir dessa denúncia, o Brasil apenas se comprometeu a tomar medidas, e após uma visita
surpresa, em 2016, feita pela própria Corte,  foi  constatado que o presídio ainda continuava nas
mesmas condições, depois de 6 anos da denúncia. 

Ou  ainda,  a  medida  cautelar  224/2009,  sobre  o  caso  da  Unidade  de  Internação
Socioeducativa Cariacica/ES, sendo um lugar que os jovens infratores são internados como medida
socioeducativa, havia tratamento com tortura física, psicológica, violência, superlotação situações
degradantes, entre outras condições degradantes. Após audiência pública, teve um progresso pouco
suficiente, em que reduziu a superlotação, mas não reduziu os maus-tratos.

Ademais,  tem-se  o  Instituto  Penal  Placito  de  Sá  Carvalho  (Complexo  de  Bangu/RJ)  que
também sofre com superlotação,  além de muitas mortes,  como por  decapitação,  arma de fogo,
assim, a Defensoria Pública pediu uma medida cautelar em 2016, além de encaminhar o caso à
Corte, ao qual, no início do ano de 2017, o Brasil comunicou à Corte que estava tomando medidas
sobre as condições, mas foi omisso quanto às mortes ocorridas.
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Mais recente ainda, em fevereiro de 2017, a Corte realizou uma audiência pública conjunta,
para que o Estado brasileiro esclarecesse 52 pontos comuns ao Sistema Carcerário geral do país,
como as mortes intencionais, mortes por doenças; sobre a alimentação precária dos presos, se os
mesmos consumiam as quantidades de calorias diárias; explicar sobre a eficiência da dignidade;
direito a visitas; se há recursos pedagógicos para os adolescentes, nas unidades de internação,
entre outros pontos.

Finalmente, o que se verifica, na maioria das vezes, é que o Estado só presta informações
quando  as  mesmas são requisitadas pela  própria  Corte,  raramente  informa direto  a  Comissão.
Muitas são as denúncias feitas a Corte, em que o Estado é conivente a situações de violações a
direitos humanos. Conclui-se que, embora o país adote a normas cogentes, tanto no âmbito nacional
como internacional, que garantem a integridade humana, o Estado brasileiro ainda está longe de
efetivar tais regras.

4 CONCLUSÃO

Diante dos argumentos elencados, constatou-se que a dignidade da pessoa humana, mesmo
sendo um direito extremamente tutelado, infelizmente ainda há situações que o Estado será omisso
quanto a sua proteção, e a partir de sistemas internacionais de proteção, a vítima terá, como ultima
alternativa, reclamar por seus direitos intrínsecos.

Finalmente, em um Estado em que possui como um dos principais princípios norteados a
dignidade e integridade do ser  humano,  ainda,  que adote  a  normas cogentes,  tanto  no âmbito
nacional  como internacional,  que garantem a integridade humana,  verificou-se  que seu sistema
carcerário é falho, pois a ressocialização, a princípio é um problema político-social  do Estado e
enquanto não houver vontade política, não terá solução para esse dilema.
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