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1. APRESENTAÇÃO DA EQUIPE

Diretora - Nayara Gomes
Senhoras Delegadas e Senhores Delegados, bem-vindos à 21ª edição do maior
modelo de simulação das Nações Unidas na América Latina e ao Conselho de Direitos
Humanos. Meu nome é Nayara Maria Campos Gomes, tenho 21 anos e durante os dias de
simulação estarei cursando o 7º período de Relações Internacionais na PUC Minas. A vontade
de participar do projeto existia desde o ensino médio, mas, infelizmente, isto não foi possível,
uma vez que minha escola não participava do evento. Meu percurso no Minionu iniciou em
2017, na 18ª edição do projeto, quando participei como voluntária do comitê Beijing 2015.
Durante os treinamentos, tive contato com o modelo de simulação e pude compreender seu
potencial transformador. Por acreditar, a partir da primeira experiência, na dimensão social e
educacional do Minionu, me candidatei para Diretora Assistente no ano seguinte. Em 2019,
na 19ª edição do projeto, participei do comitê AGNU 1972 sobre a Guerra do Vietnã.
Durante minha trajetória no MINIONU, procurei sempre participar de temas diversos
para agregar ao meu conhecimento e, ao mesmo tempo, poder contribuir para a ampliação do
escopo educacional. Da mesma forma, espero que o tema do CDH 2020 seja desafiador e
faça com que vocês saiam de suas zonas de conforto para debater um tema tão necessário
como as violações aos Direitos Humanos nos sistemas prisionais no mundo - um problema
que afeta diversas nações em diferentes escalas e fere direitos fundamentais da pessoa
humana.
Ao longo da minha graduação venho estudando sobre a temática dos Direitos
Humanos de diversas maneiras e acredito verdadeiramente que esses são direitos
inalienáveis. Dessa forma, o CDH (2020): violações aos Direitos Humanos nos Sistemas
Prisionais, foi criado com o intuito de discutir questões pouco faladas no Brasil e muito
menos discutidas no âmbito escolar. Acredito que é de extrema urgência que o tema seja
apresentado e debatido por todos, uma vez que tais violações afetam cerca de 746 mil pessoas
no Brasil e cerca de 11 milhões de pessoas em todo o mundo. Vamos juntos?
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Diretora Assistente - Sílvia Castro
Senhores Delegados e Senhoras Delegadas, meu nome é Silvia Assunção Castro,
tenho 19 anos e durante a simulação estarei cursando o 4º período de Relações Internacionais.
Para mim é um prazer imenso fazer parte da equipe do CDH 2020 como diretora assistente
pois, ao longo da minha vida acadêmica, sempre busquei oportunidades para abordar o tema
de Direitos Humanos no âmbito das prisões no mundo e ampliar meus estudos no assunto e
esse está sendo o esperado momento para tanto. Dessa forma, ser membro desse time e poder
escrever, pesquisar, discutir e incentivar a reflexão sobre esse assunto que, mesmo sendo tão
pertinente, é posto em segundo plano por muitos, me traz um sentimento de realização muito
grande. Minha carreira no MINIONU começou em 2019, quando me mudei para Belo
Horizonte e pude conhecer o projeto. Na edição passada fui voluntária do comitê CSW 2020,
que tratava sobre o status da mulher negra no mundo, e foi a partir daí que eu pude perceber
o impacto e o poder de mudança que o MINIONU carrega. A sensação de causar impacto e
mudança nas pessoas, por menor que seja, despertou minha vontade de continuar fazendo
parte dessa iniciativa. Portanto, espero que a experiência no CDH 2020 seja tão impactante
e ampliadora para vocês quanto está sendo para mim!

Diretora Assistente - Clara Miranda
Olá delegadas e delegados, eu sou a Clara Miranda, tenho 19 anos e durante a
simulação estarei cursando o 4º período Relações Internacionais. Felizmente, sou uma das
Diretoras Assistentes desse comitê incrível. Minha história com o projeto começou em 2016,
quando participei como delegada pela primeira vez e a partir daí não consegui abandonar
mais o MINIONU e esta será a minha quinta participação, sendo três como delegada e duas
como parte de equipe. Sou apaixonada pelo projeto, tento aproveitar ao máximo todas as
experiências únicas que ele me proporciona e tenho certeza de que vou levar tudo isso para
muitos aspectos da minha vida, tanto para a área acadêmica, quanto para a vida pessoal.
Sendo assim, espero que vocês consigam se realizar e serem felizes como eu tenho sido no
MINIONU. Formem opiniões, façam amizades e aproveitem muito essa oportunidade! Estou
ansiosa para conhecer vocês e tenho certeza de que a simulação vai ser ótima. Estou muito
feliz de fazer parte da equipe e poder abordar um assunto tão importante como esse com
vocês.
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Diretora Assistente – Maria Beatriz Eller
Senhoras delegadas e senhores delegados, espero que se encontrem bem e muito
animados, assim como nós, da equipe, para a 21ª edição do MINIONU. Meu nome é Maria
Beatriz Soares Eller, tenho 21 anos e estarei cursando o 6º período de Relações Internacionais
na PUC Minas durante o evento. Minha trajetória no projeto se iniciou em 2018, enquanto
cursava o 2º período do curso. Me candidatei como voluntária do comitê FIFA 2015 para
discutir a desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres no esporte e no futebol,
pois era um tema próximo à minha realidade e que me despertava muito interesse. Pela
primeira vez, eu pude ver de perto o impacto que o projeto proporciona aos delegados e a
toda a equipe e a conscientização acerca de temas tão importantes e sensíveis para todos nós.
Saí com a certeza de que o que havíamos passado ali era apenas o começo, e que cada um de
nós seria semente para transformar o mundo e as pessoas ao nosso redor. No ano seguinte,
tive que fazer a difícil escolha de não participar do MINIONU, pois havia outros planos para
mim naquele momento, mas com a certeza de que minha relação com o projeto ainda não
tinha acabado. Quando começaram as inscrições para essa edição, não tive dúvida nenhuma:
eu precisava participar do CDH 2020. Além de ter paixão em estudar o tema, me causa grande
indignação ver, em pleno século XXI, tamanha injustiça e descaso com seres humanos
privados de liberdade. Assim, espero que possamos crescer juntos, aprender, ensinar e trazer
à tona uma discussão tão importante e necessária para os dias de hoje.
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2. APRESENTAÇÃO DO TEMA

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948, afirma que os seres
humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito e que “ninguém será submetido a
tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante” (ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS, 2009, p.6). O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, seus
dois protocolos opcionais e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, juntamente com a Convenção Contra a Tortura, Convenção da Criança, Convenção
da Mulher, Convenção contra o Racismo e Convenção do Deficiente, compõem o chamado
Sistema Global Convencional de Proteção dos Direitos Humanos. Contudo, a realidade
apresenta um quadro totalmente distorcido entre norma e prática, principalmente no que se
refere às populações historicamente marginalizadas como as pessoas privadas de liberdade
(HUMAN RIGHTS WATCH, 1999).
As prisões são o que ninguém vê, mas, muito mais do que isso, são o que ninguém
quer ver. A lógica de marginalização das prisões e das pessoas privadas de liberdade que
nelas se encontram se dá tanto pelo desinteresse de grande parte da população, que não
demanda informações e não cobra das autoridades atitudes afirmativas, quanto pela ausência
de fornecimento de dados, de recursos e de garantia de direitos por parte dos governos. Como
consequência, as prisões, em sua grande maioria, são terrenos férteis para o abuso de
autoridade, violência, falta de estruturas e serviços básicos como alimentação, saúde e
saneamento (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999).
Tratados como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, já mencionado, a
Convenção Contra a Tortura e as Regras mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de
Reclusos (Regras de Mandela) foram criados a fim de estabelecer parâmetros, servir como
guia e pressionar os Estados a cumprirem suas cláusulas, como esforço de promoção dos
Direitos Humanos e fundamentais. Apesar disso, as violações aos Direitos Humanos nos
sistemas prisionais ainda são pouco estudadas, quantificadas e classificadas. Todos os países
do mundo possuem instalações penais em suas mais variadas formas, e na maior parte delas
há violações graves aos direitos humanos (PENAL REFORM INTERNATIONAL, s.d).
Dessa forma, é urgente e importante o debate sobre o tema, função que o comitê CDH
2020 se compromete a realizar. A partir desse cenário, o presente guia contextualizará,
inicialmente, as origens do sistema penitenciário, apresentando a evolução da função da
prisão, em seguida explicitará as condições atuais dos presídios no mundo que permitem e
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favorecem as violações aos Direitos Humanos. Logo após, evidenciará as principais
violações a esses direitos em presídios ao redor do mundo, dividindo-as em três tópicos:
superlotação, saúde e violência, com seus respectivos subtópicos, que contemplarão a
diversidade e as particularidades dessas violações.
2.1 Surgimento e evolução do sistema penitenciário
A punição para comportamentos destoantes e inapropriados em determinado corpo
social é, na realidade, tão antiga quanto a própria vida em sociedade. Na antiguidade, a
vingança privada era o modo imperativo de punição, visto a ausência de um Estado
suficientemente forte, bem como de um sistema de leis consolidado, o que resultou na
desproporcionalidade entre o delito (transgressão da moral ou de preceito preestabelecido) e
a pena aplicada por meio da autotutela (SILVA, 2012).
Em sua origem, a privação de liberdade se configurou um meio de retenção do
indivíduo para a aplicação da pena, geralmente corporal e arbitrária, visto a ausência do que
hoje se conhece como direito penal, uma vez que esse necessita de um mediador imparcial e
normas gerais impostas pelo Estado aos indivíduos. Dessa forma, como alternativa à
retaliação individual desproporcional, conjuntos de regras, como o Código de Hammurabi e
as Leis de Talião no Oriente antigo, foram estabelecidos (FOUCAULT, 1999; NORONHA,
1991).
Mas, foi somente na sociedade cristã medieval que a privação da liberdade tomou
forma de punição. A reclusão era utilizada como penalidade a fim de expiação de pecados e
redenção. Na Idade Moderna, por sua vez, mesmo antes da Revolução Francesa, começaram
a surgir na Europa algumas prisões legais. Segundo Michel Foucault (1999), a primeira prisão
para cumprimento de pena foi Rasphuis, de 1596, localizada em Amsterdam. Seu modelo de
recuperação dos ditos ‘criminosos e vagabundos’ por meio de horários estritos, sistema de
proibições e leituras espirituais deu origem a outros modelos de prisões pelo mundo nos anos
seguintes (FOUCAULT, 1999; NORONHA, 1991).
Os modelos prisionais que se originaram nesse período (sistema pensilvânico ou
sistema celular e sistema Auburn) apresentavam características marcantes: isolamento total
por células (celas), estímulo ao arrependimento por meio de leituras bíblicas, silêncio
absoluto imposto aos detentos, tortura aos prisioneiros, más condições de infraestrutura,
saúde e alimentação. Esses sistemas foram duramente criticados por apresentarem caráter
torturante e desumano, além de dominação religiosa (SILVA, 2012).

6

Nesse cenário surgiu o sistema de progressão de pena baseado no mérito condicional.
Segundo Cezar Roberto Bitencourt (2004), a essência desse modelo consiste em distribuir o
tempo da condenação em períodos e, a partir do bom comportamento, alcançar a liberdade
condicional. Esse modelo apresentou uma mudança radical no tratamento dos presos, uma
vez que a reabilitação do apenado era uma das preocupações do sistema. A liberdade
condicional, ou seja, a possibilidade de cumprir parte da pena em liberdade, alcançada por
meio do bom comportamento, conceito fundamental desse modelo, é utilizada em diversos
países (BITENCOURT, 2004).
O sistema de progressão de pena se espalhou pelo mundo, sendo foco de debates e
congressos internacionais. A partir disso, no século XVIII, começou-se a discutir os direitos
das pessoas privadas de liberdade e no ano de 1930 aconteceu o primeiro grande evento
internacional para tratar do tema em questão - o Congresso Penitenciário Internacional,
realizado em Praga (SILVA, 2012).
A criação das Nações Unidas em 1945 e a adoção da Declaração Universal dos
Direitos Humanos em 1948 influenciaram o rumo dos direitos dos reclusos e ampliaram a
discussão ao nível global. Com o passar do tempo, as demandas por debates cada vez mais
abrangentes e diversos foram crescendo, considerando-se a brutal realidade dos presídios ao
redor do mundo. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, e as Regras
Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos - Regras de Mandela - de 1955,
são um exemplo prático de esforços adotados pela ONU baseados nos direitos fundamentais.
Hoje, os presídios apresentam estrutura e configuração diferentes, quando comparados à sua
concepção. Nesse sentido, o tópico seguinte abordará a situação atual dos presídios ao redor
do globo (PENAL REFORM INTERNATIONAL, s.d).
2.2 A atual situação dos presídios no mundo
Ocasionalmente, massacres em prisões, denúncias de ex-presos e relatos de abusos
de agentes penitenciários ganham manchetes. Esses acontecimentos apontam para uma
realidade brutal e preocupante: as lamentáveis condições de vida nos presídios - situação da
grande maioria dos prisioneiros do mundo que passam, em grande parte, despercebidas
(PENAL REFORM INTERNATIONAL, s.d).
Atualmente, a esmagadora maioria dos países enfrenta grandes problemas em suas
instalações prisionais. Apesar disso, dados sobre a população carcerária, suas características,
vida cotidiana e situação de encarceramento não são amplamente divulgados pelos países. A
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falta de atenção da população em geral para com o sistema prisional, juntamente ao pouco
interesse dos Estados em divulgar informações sobre as condições dos presídios, resultam
em pouco progresso na retificação de abusos rotineiramente infligidos nas prisões e em outros
locais de detenção. Ademais, vários países fomentam tal ignorância pública sobre as
inadequações das prisões, na medida em que negam a grupos de direitos humanos, jornalistas
e outros observadores externos quase todo acesso às suas instalações penais (PENAL
REFORM INTERNATIONAL, 2018; HUMAN RIGHTS WATCH, 1999).
Apesar de suas particularidades, grande parte das prisões pelo mundo enfrenta
problemas semelhantes. De acordo com o Relatório Global sobre Prisões, produzido em 1993
pelo Project Prison (Projeto Penitenciário) da Human Rights Watch,
a grande maioria dos milhões de pessoas que estão presas em todo o mundo em um
determinado momento e das dezenas de milhões que passam pelo menos parte do
ano atras das grades, estão confinadas em condições de sujeira e corrupção, sem
alimentação ou atendimento médico adequados, com pouco ou nada a fazer e em
circunstâncias em que a violência - de outros detentos, seus detentores ou ambos - é
uma ameaça constante (HUMAN RIGHTS WATCH, 1993, p. 15, versão livre). 1

Apesar da existência de tratados e normas internacionais que condenam e proíbem
tais condições, há ocorrências de violações aos Direitos Humanos e aos Direitos
Fundamentais até mesmo em países considerados bons cumpridores e respeitadores dos
Direitos Humanos. Isso acontece, segundo o Relatório Global, porque os presos, por
definição, são considerados párias, ou seja, à margem da sociedade (HUMAN RIGHTS
WATCH, 1999).
A superlotação é a raiz e o principal problema da grande maioria das prisões do
mundo e, por se tratar de um problema que desencadeia muitos outros, é de extrema
importância e urgência. Segundo a ONG (organização não governamental) Penal Reform
International, a superlotação, além de contribuir para as más condições das prisões em todo
o mundo, possui consequências fatais e impede que as prisões cumpram sua função adequada
-

a

ressocialização

(HUMAN

RIGHTS

WATCH,

1999;

PENAL

REFORM

INTERNATIONAL, s.d).
Ao todo são cerca de 11 milhões de pessoas privadas de liberdade em diversas
instalações prisionais espalhadas pelo globo. Devido às condições precárias de
encarceramento em grande parte delas, ocasionadas principalmente pela superlotação, as
1

The great majority of the millions of persons who are imprisoned worldwide at any given moment, and of the
tens of millions who spend at least part of the year behind bars, are confined in conditions of filth and corruption,
without adequate food or medical care, with little or nothing to do, and in circumstances in which violence from other inmates, their keepers, or both - is a constant threat (HUMAN RIGHTS WATCH, 1993, p. 15).
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prisões se tornam ambientes de violência em suas mais variadas formas, bem como propícios
à proliferação de doenças, subnutrição e morte (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999).
Nesse sentido, a situação da saúde nas prisões é outro problema alarmante. De acordo
com a Human Rights Watch (HRW), mesmo em países desenvolvidos como Inglaterra e País
de Gales, os serviços médicos para os presos são frequentemente inadequados. Recursos
limitados, escassez de equipes médicas e má administração penitenciária, somados às más
estruturas de encarceramento, desnutrição, saneamento básico e ventilação, são, em regra, os
principais problemas ligados à saúde da população carcerária no mundo (HUMAN RIGHTS
WATCH, 1999; PENAL REFORM INTERNATIONAL, s.d).
A violência compõe o terceiro grande pilar dos problemas do sistema carcerário.
Segundo relatórios da HRW, realizado pelo programa Project Prison, a violência dentro das
prisões acontece tanto entre os próprios detentos, como também é praticada por agentes
penitenciários. As manifestações da violência são rotineiras e possuem diferentes origens,
porém é, frequentemente, resultado previsível da negligência dos governos e das autoridades
prisionais (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999).
Importante ressaltar que os grandes problemas relacionados ao sistema prisional e às
violações dos direitos humanos nas instalações penais atingem as diversas parcelas da
população de maneira distinta. Mulheres, pobres e pessoas negras são alvo dessas violações
de forma muito mais acentuada e, por isso, o debate sobre o sistema carcerário precisa ser
interseccional. Negros e pobres constituem, em países como o Brasil, a maioria da população
prisional e, portanto, discutir o sistema carcerário também é discutir raça e classe. Nesse
mesmo sentido, as mulheres privadas de liberdade sofrem com a violência sexual
severamente, têm necessidades sanitárias distintas e apresentam problemas particulares como
a questão da maternidade nas prisões. Dessa forma, essas questões serão discutidas no
presente trabalho, de forma a considerar e dar visibilidade a essas populações (PENAL
REFORM INTERNATIONAL, s.d).
Ao longo dos anos, foram realizados esforços internacionais, como os já citados
anteriormente, a fim de estabelecer parâmetros e servir de guia para pressionar os Estados ao
cumprimento dos direitos humanos e garanti-los às pessoas privadas de liberdade. Ainda
assim, o fracasso da comunidade internacional em adotar esses padrões na prática, mesmo
que os tenha adotado em teoria, faz necessária a ampliação do debate, uma vez que as
discussões sobre o tema e ações afirmativas para a proteção de prisioneiros ainda são escassas
e falhas. Nesse sentido, os tópicos seguintes abordarão os três principais pilares que
compõem as violações aos direitos humanos nos sistemas prisionais, a fim de expor mais
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detalhadamente a natureza dessa discussão (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999; PENAL
REFORM INTERNATIONAL, s.d).
2.3 Superlotação nos presídios
De acordo com o relatório Global Prison Trends, de 2018, produzido pela ONG Penal
Reform International em conjunto com Thailand Institute of Justice (TIJ), “O crescimento
da população carcerária mundial excedeu a taxa de crescimento da população em geral desde
2000 e, em muitos países, esse aumento levou a prisões superlotadas” (PENAL REFORM
INTERNATIONAL, 2018, p.8, versão livre).2 Dados disponibilizados pelo Institute for
Criminal Policy Research, World Prison Brief Database apontam que o número de
prisioneiros excede a capacidade prisional oficial em pelo menos 120 países. (PENAL
REFORM INTERNATIONAL, 2018; WORLD PRISON BRIEF, 2019).
Atualmente, os países que possuem as maiores populações prisionais em termos
absolutos são, respectivamente, os Estados Unidos (2 121 600), a China (1 649 804), o Brasil
(746 532) e a Rússia (533 207) (WORLD PRISON BRIEF, 2019). Esses números são
importantes para que se tenha conhecimento acerca da quantidade de pessoas que, hoje, estão
sob a tutela do Estado. Em termos proporcionais, ou seja, número de presos para cada 100
mil habitantes, os países que apresentam as maiores taxas carcerárias são, respectivamente,
os Estados Unidos com 665 presos para cada 100 mil habitantes; El Salvador com 590,
Turcomenistão com 552 e Tailândia com 539. A taxa de população carcerária é importante
para se observar, proporcionalmente, os países que mais encarceram no mundo (WORLD
PRISON BRIEF, 2019).
Em termos de nível de ocupação, que tem como base a capacidade oficial dos países
para comportar as pessoas privadas de liberdade, os países que possuem as maiores taxas são
Filipinas (463,6%), Haiti (454,4%), Bolívia (363.9%) e Guatemala (357,6%). (WORLD
PRISON BRIEF, 2019). Isso significa que, no caso das Filipinas, por exemplo, o país recebe
quase cinco vezes mais presos do que suas instalações prisionais podem comportar.
Importante perceber que esses dados podem não ser totalmente fiéis à realidade, uma vez que
alguns sistemas baseiam seus cálculos no espaço mínimo por prisioneiro, que muitas vezes é
abaixo do recomendado pelas Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de

2

The growth of the world prison population has exceeded the rate of general population growth since 2000,
and, in many countries, this increase has led to more overcrowded prisons (PENAL REFORM
INTERNATIONAL, 2018, p.8).
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Reclusos e, portanto, esses números podem ser ainda maiores (PENAL REFORM
INTERNATIONAL, 2018; WORLD PRISON BRIEF, 2019).
No ano de 2017 foi emitido um relatório pelo Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Direitos Humanos sobre as causas e efeitos do excesso de encarceramento e
superlotação e a não discriminação e proteção de pessoas com maior vulnerabilidade na
administração da justiça, em particular em situações de privação de liberdade. O relatório
indica a violência e o abuso como subprodutos da superlotação, bem como aponta para a
relação entre a superlotação e assistência médica inadequada e condições precárias das
instalações prisionais-sanitárias (PENAL REFORM INTERNATIONAL, 2018; OHCHR,
2017).
Nesse mesmo sentido, a Human Rights Watch aponta que os ambientes superlotados
produzem espaço de vida inadequado, ventilação insuficiente ou inexistente, instalações
sanitárias limitadas, escassez de limpeza, higiene e alimentos, além de insuficiência no que
se refere aos suprimentos médicos necessários ao grande número de detentos. Com a falha
das autoridades prisionais e dos governos em fornecer itens de necessidade básica aos
prisioneiros, muitos deles passaram a depender de suas famílias e de organizações não
governamentais para obter acesso a alimentos, cobertores, colchões, produtos de higiene
pessoal, medicamentos e até papel higiênico (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999).

Figura 1- Superlotação em presídio no estado do Maranhão, Brasil

Fonte: (El País, 2014).

Segundo o relatório Global Prison Trends (2018), um pequeno número de países
apresentou queda na população carcerária nos últimos anos, incluindo a Rússia e o México.
Porém, a tendência geral de excesso de encarceramento e superlotação nas prisões continua.
Esse cenário, presente na grande maioria das prisões pelo mundo, se constitui como pano de
fundo e ambiente fértil para diversos outros problemas como a violência e a crise prisional-
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sanitária. Locais sujos, inseguros, sem saneamento básico e sem áreas nas quais os presos
possam se exercitar ou tomar ar fresco favorecem a proliferação de infecções e piora da saúde
mental dos detentos. Da mesma forma, esses ambientes também favorecem o surgimento e
acentuação de conflitos internos e revoltas (PENAL REFORM INTERNATIONAL, 2018;
HUMAN RIGHTS WATCH, 1999).
A dificuldade em publicizar as violações e chamar atenção do público para esses
problemas a fim de superá-los e garantir melhores condições, faz com que prisioneiros de
todo o mundo recorram a rebeliões, greves de fome, automutilações e outras formas de
protesto (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999). Na Rússia, em 2020, prisioneiros se
automutilaram em protesto a espancamentos feitos por guardas como punição, o protesto
culminou num incêndio da instalação prisional (BBC NEWS, 2020). No Brasil, em 2017,
detentos de ao menos 34 presídios estaduais e federais, em sete Estados do País, promoveram
rebeliões e protestos com greve de fome para denunciarem opressão do sistema penitenciário
federal (ESTADÃO, 2017). Protestos, motins e rebeliões, nos quais guardas e visitantes são
frequentemente feitos reféns, tornaram-se formas comuns de reivindicar direitos por uma
população marginalizada e esquecida (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999).
2.3.1 Origens da superlotação
Foi produzido, em 2015, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos
Humanos, um relatório intitulado Human rights implications of overincarceration and
overcrowding (Implicações dos direitos humanos sobre excesso de encarceramento e
superlotação). O relatório aponta como as maiores causas da superlotação e do
superencarceramento a deficiências nos sistemas de justiça criminal, o recurso excessivo à
prisão preventiva, a ausência e/ou administração inadequada de alternativas à detenção,
políticas de sentença específicas e a falta de supervisão dos locais de detenção (OHCHR,
2015).
As chamadas “políticas de tolerância zero” adotadas em muitos Estados levaram a
um alto aumento no número de prisões, mesmo por delitos menores. [...] Após a
prisão, a eficiência com que as autoridades são capazes de lidar com o caso de cada
detento é crucial para reduzir a superlotação e o encarceramento excessivo (OHCHR,
2015, p. 12-13, versão livre). 3

3

The so-called “zero tolerance polices” adopted in many States have led to a high increase in the number of
arrests, even for minor offences. […] Following arrest, the efficiency with which authorities are able to deal
with the case of each detainee is crucial to reducing overcrowding and overincarceration (OHCHR, 2015, p.
12-13).
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A prisão preventiva é usada em excesso em diversos países e é frequentemente
prolongada devido a investigações policiais inadequadas, morosidade do sistema como um
todo, perda de arquivos e falta de juízes. Além disso, é comum que pessoas permaneçam
detidas sem julgamento por longos períodos devido à ausência de registros centralizados,
falta de um sistema eficaz de monitoramento da duração da prisão preventiva e/ou progresso
da sentença. Nesse cenário, penas alternativas à prisão são pouco utilizadas e outros fatores
como a indisponibilidade e onerosidade da fiança e ineficácia e pouco recurso à liberdade
condicional são muito frequentes (OHCHR, 2015). Os países com os maiores números de
prisões preventivas, de acordo com o World Prison Brief (2019), são a Líbia, com 90% dos
presos aguardando julgamento encarcerados, San Marino com 83,3%, Bangladesh com
81,3% e Gabão com 80,2%.
Outro relatório já explicitado anteriormente, também produzido pelo Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, em 2017, procura identificar e
apontar as causas e efeitos da superlotação e do encarceramento em massa e sua relação com
a discriminação. Dessa forma, o relatório destaca primeiramente o impacto da discriminação
na superlotação e no encarceramento e, em seguida, foca no impacto específico que esses
fatores têm nos locais de detenção que, por sua vez, afetam de forma mais acentuada pessoas
com maior vulnerabilidade. Nesse sentido, é apontado primeiramente a relação entre as
legislações e o superencarceramento, principalmente no que tange às pessoas mais
vulneráveis (OHCHR, 2017).
De acordo com o artigo 26 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, todas
as pessoas são iguais perante a lei, portanto, toda e qualquer discriminação, seja ela de raça,
cor, sexo, língua, religião, opiniões políticas ou outras, origem nacional ou social, posição
económica, nascimento ou qualquer outra condição social é proibida e a lei garantirá a todas
as pessoas proteção igual e efetiva (OAS, 2003). Apesar disso, como evidenciado pelo
relatório, “as leis podem atingir grupos específicos de maneira discriminatória ou
criminalizar certos comportamentos atribuíveis principalmente a grupos específicos de
pessoas, mesmo sem identificá-los explicitamente” (OHCHR, 2017, p. 3, versão livre).4
Nesse sentido, crianças, mulheres, pessoas negras, pessoas pertencentes à
comunidade LGBTQ+, pessoas pertencentes à determinados grupos religiosos e pobres são
especialmente afetados, uma vez que existem leis que os atingem diretamente em diversos

4

Laws may target specific groups in a discriminatory manner, or criminalize certain behaviours attributable
primarily to specific groups of persons, even without explicitly identifying them (OHCHR, 2017, p. 3).
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países (OHCHR, 2017). Essa discriminação de tratamento é expressa em diversas
legislações, como aquelas elaboradas de maneira neutra em termos de gênero, porém, sua
aplicação afeta predominantemente mulheres, resultando em seu encarceramento excessivo.
É o caso, por exemplo, de leis que criminalizam adultério em países como Taiwan, Ruanda
e Irã e implicam à mulher longas penas de prisão, que variam entre cinco anos e prisão
perpétua, como indicam dados fornecidos pela Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Contra as Mulheres (1979) - (CEDAW) (OHCHR, 2017).
Outro caso são as leis de drogas, em países como, por exemplo, os Estados Unidos,
onde a prisão preventiva e delitos relacionado a drogas têm impacto excessivo sobre
mulheres. Isso decorre de que mulheres geralmente participarem dos níveis mais baixos da
cadeia de negócios de droga e tráfico (como transporte), ocupando também posições de maior
risco. Mesmo assim, mulheres são, geralmente, punidas de forma desproporcional, mesmo
para delitos leves, quando em comparação a homens em situações semelhantes. Importante
perceber que mulheres pertencentes a minorias étnicas e raciais enfrentam também uma taxa
desproporcional de encarceramento frente a mulheres brancas, uma vez que fatores
estruturais afetam as causas, consequências e condições de encarceramento para elas
(OHCHR, 2013; PENAL REFORM INTERNATIONAL, 2018).
Dessa forma, o superencarceramento da população negra constitui outro ponto
alarmante em diversos países. De acordo com World Report (Relatório Mundial) produzido
pela Human Rights Watch em 2019, o sistema de justiça criminal dos Estados Unidos
apresenta disparidade racial, principalmente para os afro-americanos (HUMAN RIGHTS
WATCH, 2019).
Negros são 13% da população dos Estados Unidos, mas perto de 40% da população
prisional. Eles estão encarcerados em mais de cinco vezes a taxa de pessoas brancas.
Pessoas negras usam drogas ilegais a taxas semelhantes às pessoas brancas, mas
sofrem prisões por drogas a taxas significativamente mais altas (HUMAN RIGHTS
WATCH, 2019, p. 620, versão livre).5

Um relatório produzido pelo centro de pesquisa e advocacia The Sentencing Project
(Projeto Penal), em 2018, aponta que a relação feita muitas vezes entre raça e crime é fruto,
em grande parte, da pobreza urbana concentrada, que é muito mais comum para afrosamericanos do que para os demais grupos sociais. De acordo com o relatório, o sistema de
justiça dos Estados Unidos opera de maneira distinta para ricos e para pobres e negros, uma
vez que a população com maior renda dispõe de mais recursos, como um bom sistema
5

Black people are 13 percent of the population but close to 40 percent of those in prisons. They are incarcerated
at more than five times the rate of white people. Black people use illegal drugs at similar rates to white people,
but suffer drug arrests at significantly higher rates (HUMAN RIGHTS WATCH, 2019, p. 620).
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acusatório6, enquanto a população negra e pobre se difere desse modelo contribuindo para a
super-representação de tais indivíduos no sistema (THE SENTENCING PROJECT, 2018).
No Brasil, segundo dados fornecidos pelo Departamento Penitenciário Nacional, em
2017, 63,6% da população carcerária nacional eram pretos ou pardos (INFOPEN, 2017).
Uma pesquisa realizada Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil em parceria
com o PNUD, aponta que durante o período de 2005 a 2012, o perfil da população carcerária
do país era: homens, jovens (abaixo de 29 anos), negros, com ensino fundamental
incompleto, além de que durante todo o período analisado, existiram mais negros presos do
que brancos. A população negra presa também acompanhou a taxa de crescimento da
população carcerária e para cada 100 mil habitantes brancos havia 191 brancos presos,
enquanto para cada 100 mil habitantes negros, havia 292 negros encarcerados
(SECRETARIA-GERAL...2015).
O relatório também aponta a pobreza como um fator determinante no
encarceramento: “As taxas de encarceramento de pessoas que vivem na pobreza são
extremamente altas e a pobreza é, em todas as etapas do sistema de justiça criminal, um
importante fator contribuinte para o encarceramento” (OHCHR, 2017, p. 7, versão livre)7. A
criminalização de atividades que a população pobre é submetida por conta da pobreza, como
venda de produtos na rua, pedir esmolas e dormir em espaços públicos, contribuem para seu
superencarceramento. Uma vez acusadas, pessoas pobres também são mais propensas a
serem colocadas e permanecerem em prisão preventiva e, muitas das vezes, não têm
condições de contratar um advogado. Caso a pena aplicada envolva multas e/ou possibilidade
de fiança, é bastante provável que pessoas que vivem na pobreza não consigam arcar com os
custos, o que pode levar também ao encarceramento (OHCHR, 2017).
2.4 Violência nos presídios
A Organização Mundial da Saúde, em seu relatório World Report on Violence and
Health, define violência como:
Uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa
ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento,
6

O sistema acusatório é um sistema jurídico usado nos países de common law, onde
dois advogados representam um caso e defendem suas partes diante de uma pessoa ou grupo imparcial de
pessoas, geralmente um júri ou juiz, que tenta determinar a verdade e julgar adequadamente (HALE, 2004, p.
31).
7
Incarceration rates for persons living in poverty are extremely high72 and poverty is, at all stages of the
criminal justice system, an important contributing factor to incarceration (OHCHR, 2017, p. 7).
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morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação (WHO, 2002, p.
5, versão livre). 8

Essa definição abrange uma ampla gama de resultados, incluindo a violência
psicológica. Dessa forma, reflete um crescente reconhecimento entre pesquisadores da
necessidade de abordar diferentes formas de violência, incluindo aquela que não implica
necessariamente no emprego da força física, mas também na privação ou impedimento de
desenvolvimento para todos os seres humanos (WHO, 2002).
As instalações prisionais são ambientes propícios e palcos frequentes da violência em
suas diversas manifestações. Com o objetivo original de ressocialização do apenado, as
prisões, em sua grande maioria, apresentam-se como ambientes autoritários e repressivos,
onde impera a violência, o descaso e a desumanização, o que faz com que aqueles que
deveriam ser reinseridos na sociedade, acabam retornando para o mesmo sistema que os
oprimiu (BITENCOURT, 2004; HUMAN RIGHTS WATCH, 1999).
A violência prisional é praticada tanto por agentes penitenciários, guardas e policiais,
quanto pelos presos (para com as autoridades e/ou entre si). Considerando a definição ampla
de violência proposta pela OMS, e tendo em vista as condições precárias em que se
encontram as pessoas privadas de liberdade em todo o mundo, é possível dizer que a
esmagadora maioria dos presos são alvo de algum tipo de violência (PENAL REFORM
INTERNATIONAL, 2018). Devido necessidade de realizar um recorte de análise, frente às
variadas expressões da violência, o presente guia irá abordar, principalmente, a violência
cometida pelos Estados, por meio de seus agentes penitenciários, guardas e policiais, contra
as pessoas privadas de liberdade.
Alguns fatores apresentam-se como causas e incentivos à violência dentro dos
presídios. Como apontado pela HRW, os fatores chave para compreender a violência
carcerária permeiam: a supervisão inadequada dos presos, cumplicidade dos agentes
penitenciários no comércio de armas e drogas, a falta de separação dos detentos por categoria,
ausência de resposta aos episódios violentos, impedimento de visitas por grupos de Direitos
Humanos aos presídios, além de mecanismos de denúncia pouco confiáveis, favorecendo o
surgimento da autotutela entre os presos, pouca divulgação dos casos de violência e a
competição acirrada por necessidades básicas (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999).

8

Use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or
community, that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm,
maldevelopment or deprivation (WHO, 2002, p. 5).
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Alguns episódios violentos tomaram grandes proporções e destaque na mídia durante
as últimas décadas do século XX. A Human Rights Watch produziu uma tabela com os piores
incidentes conhecidos de violência nas prisões da década de 1970 à década de 1990. Dentre
os apresentados, os maiores massacres em número de mortos são, respectivamente, o da
prisão militar Tadmor na Síria, em 1980, com mais de 500 mortos; o dos membros
encarcerados do Sendero Luminoso no Peru, em 1986, com pelo menos 224 mortos, e o
massacre do Carandiru em São Paulo, em 1992, o episódio mais marcante da história
prisional brasileira, com 111 mortos (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999).
Ainda hoje, como evidenciado pelo relatório mencionado anteriormente, Global
Prison Trends de 2018, há ocorrência de episódios violentos em diversos países. Na
Guatemala, em março de 2017, 41 meninas adolescentes foram mortas por conta de um
incêndio que atingiu a instalação prisional em que estavam. Funcionários e policiais foram
acusados do crime. Em Nova Guiné, no mesmo ano, 17 presos que fugiram de uma prisão
foram baleados por guardas prisionais em uma tentativa de captura. Nova Zelândia e País de
Gales também registraram um grande aumento na ocorrência de casos violentos nas prisões,
por conta, dentre outros fatores, da superlotação e má administração (PENAL REFORM
INTERNATIONAL, 2018).
As facções e gangues também são elementos significativos quando se trata de
violência prisional. Com recorrência nas américas, principalmente na América do Sul,
episódios de violência coletiva, massacres e rebeliões assolam as instalações penais. No ano
de 2012, a revista inglesa The Economist realizou uma matéria especial para tratar das prisões
da América Latina, intitulada “Uma Jornada para o Inferno” (HUMAN RIGHTS WATCH,
1999; THE ECONOMIST, 2012).
A reportagem aponta as condições precárias dos presídios visitados e também para
um surto de massacres em prisões e incêndios provocados deliberadamente. Em Honduras,
naquele ano, um incêndio matou mais de 350 detentos e, no mesmo mês, no México, três
dúzias de membros da Zetas, uma gangue de traficantes, matou 44 presos em uma cadeia de
Apodaca. Em julho, pelo menos 26 prisioneiros morreram em uma guerra de gangues na
prisão de Yare, na Venezuela. Em dezembro de 2010, um fogo, que começou durante uma
briga de prisioneiros na prisão de San Miguel, em Santiago, no Chile, terminou com 81
prisioneiros mortos e 15 feridos (MELO, 2012; THE ECONOMIST, 2012).
A violência prisional se expressa de diversas maneiras e atinge grupos diferentes de
formas distintas. Devido a isso, o estudo da violência nas instalações carcerárias exige análise
que contemple suas nuances de forma mais detalhada. A tortura, como mecanismo utilizado
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de forma frequente nas prisões e a violência contra a mulher, principalmente com relação ao
abuso sexual, serão alvo de discussão das sessões subsequentes.
2.4.1 Tortura no ambiente prisional
Uma das formas mais comuns de violência prisional é a tortura. Segundo a
Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes de (1984),
o termo "tortura" designa qualquer ato pelo qual uma violenta dor ou sofrimento,
físico ou mental, é infligido intencionalmente a uma pessoa, com o fim de se obter
dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissão; de puní-la por um ato que
ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de
intimidá-la ou coagi-la ou uma terceira pessoa; ou por qualquer razão baseada em
discriminação de qualquer espécie, quando tal dor ou sofrimento é imposto por um
funcionário público ou por outra pessoa atuando no exercício de funções públicas,
ou, ainda, por instigação dele ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se
considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência, inerentes
ou decorrentes, de sanções legítimas. (OHCHR, 1984, p.1, versão livre). 9

Em 2015, a Anistia Internacional documentou tortura e maus-tratos em pelo menos
122 países. Essa prática pode assumir diversas formas e as prisões são vistas, muitas vezes,
como ambientes onde ela pode ser legitimada. A tortura tem consequências muito além dos
atos abusivos, uma vez que as vítimas, posteriormente, podem sofrer problemas de saúde
mental e física duradouros. Estes incluem transtorno de estresse pós-traumático (TEPT),
depressão, insônia e transtornos de ansiedade (PENAL REFORM INTERNATIONAL, s.d).
Países como Brasil, Indonésia, Rússia, Estados Unidos e China, por exemplo,
apresentam casos alarmantes de práticas de tortura em suas mais variadas formas. De acordo
com relatórios da Human Rights Watch dispositivos de choque foram utilizados para o
controle de presos nos EUA e na Indonésia. No Paquistão, eram permitidas punições
corporais e o uso rotineiro de ferros nas pernas, grilhões, manilhas e correntes. Na China e
Rússia, o trabalho forçado era prática legal e rotineira por meio de colônias e campos onde
os presos chegavam a trabalhar por 22 horas seguidas (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999).

9

the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally
inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession,
punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating
or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or
suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other
person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or
incidental to lawful sanctions (OHCHR, 1984, p.1).
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O confinamento solitário, muitas vezes prolongado e indefinido, aponta para uma
prática de tortura igualmente preocupante – a tortura psicológica. Os presos chegam a ficar
mais de 22 horas por dia, durante 15 dias consecutivos, sem algum contato humano
significativo. O confinamento solitário prolongado acarreta uma série de sintomas, incluindo
ansiedade, depressão, distúrbios cognitivos, distorções perceptivas, paranoia, psicose,
automutilação e muitas vezes leva ao suicídio (PENAL REFORM INTERNATIONAL, s.d).
Nesse mesmo sentido, a prática do confinamento também favorece o aumento dos
casos de maus-tratos e inviabiliza sua detecção. A dificuldade de monitoramento externo no
que tange à prática de tortura está muitas vezes ligada à impossibilidade de visitas, tanto
familiares quanto de inspetores e grupos de direitos humanos, o que oportuniza a impunidade
para quem pratica esses crimes, uma vez que se sentem confiantes de estarem fora do alcance
do monitoramento, o que também incentiva o aumento da prática (PENAL REFORM
INTERNATIONAL, s.d).
Com a finalidade de proteger, reagir e prevenir a tortura e os maus tratos, em 1984
foi criada a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos
ou Degradantes (CCT). Após a própria Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos esse foi o maior esforço internacional para tratar
o tema. Em seu artigo 14, a Declaração garante às vítimas de tortura direito à reparação,
indenização justa e adequada e obriga os Estados à criminalização da tortura, reprimindo-a
por leis nacionais (BEZERRA, 2016, PENAL REFORM INTERNATIONAL, s.d).
No que tange ao monitoramento, em 2002, em Nova York, foi criado o Protocolo
Facultativo à Convenção contra a Tortura, cujo objetivo é
estabelecer um sistema de visitas regulares efetuadas por órgãos nacionais e
internacionais independentes a lugares onde pessoas são privadas de sua liberdade,
com a intenção de prevenir a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos
ou degradantes (PLANALTO, 2007, artigo 1).

Esse protocolo estabelece o Subcomitê de Prevenção da Tortura, formado por
especialistas independentes eleitos pelos Estados-Partes, a fim de instituir mecanismos de
nível nacional para monitorar locais de privação de liberdade (Mecanismos Nacionais de
Prevenção ou MNPs). Atualmente, 90 Estados são parte do Protocolo, tendo-o ratificado e
13 Estados somente assinaram o Protocolo. O Subcomitê conta com 65 MNPs atuantes no
momento (PENAL REFORM INTERNATIONAL, s.d).
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2.4.2 Violência contra mulheres privadas de liberdade
De acordo com o relatório produzido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para
os Direitos Humanos em 2013 sobre as condições e consequências do encarceramento para
mulheres, “a presença de violência costuma ser central na experiência de mulheres
encarceradas” (OHCHR, 2014, p.5, versão livre).10 Tanto antes como durante o
encarceramento, as mulheres privadas de liberdade são acometidas de forma desproporcional
por padrões de sentença aumentados e formas específicas de violência, em comparação com
os presos do sexo masculino. Além disso, mulheres pertencentes a minorias étnicas e raciais
enfrentam a violência de forma mais acentuada e enfrentam uma taxa desproporcional de
encarceramento (OHCHR, 2013).
O relatório aponta que “a prevalência de péssimas condições prisionais com falta de
um enfoque de gênero é um problema global, e as mulheres presas enfrentam frequentemente
condições piores do que aquelas vividas por seus equivalentes do sexo masculino” (OHCHR,
2013, p.12, versão livre).11 Isso ocorre em decorrência dos presídios serem ambientes
pensados por homens e construídos para homens e pelo uso recorrente de políticas de “gênero
neutro”, que não consideram as necessidades particulares das mulheres encarceradas
(OHCHR, 2013).
Segundo a ONG Penal Reform International, durante todo o processo de justiça
criminal, as mulheres correm risco de abuso, violência e humilhação. A prisão para grande
parte das presas, pode significar maus-tratos, ameaça de estupro, toque, 'teste de virgindade',
ser despida, buscas invasivas do corpo e insultos ou humilhações de natureza sexual (PENAL
REFORM INTERNATIONAL, s.d). Assim também aponta o relatório do Alto Comissariado
ao citar o abuso sexual contra a mulher privada de liberdade no Brasil, Egito, Paraguai,
Uganda, Irã, Zâmbia e China. Uma menina de quinze anos, acusada de roubo, foi colocada
em uma cela com 20 homens em uma prisão no Brasil em 2007. Na China, guardas de uma
prisão impediram deliberadamente mulheres reclusas de tomar banho e trocar de roupa por
meses ou usar absorventes (OHCHR, 2013).
A mulher encarcerada grávida e/ou com filhos pequenos é também alvo de constante
violência. Comumente elas são algemadas em camas e macas quando estão sendo
10

The presence of violence is often a central one in the experience of incarcerated women (OHCHR, 2013, p.
5).
11
The prevalence of dire prison conditions with a lack of a gender focus is a global problem, and female
prisoners often face conditions that are worse than those experienced by their male counterparts (OHCHR,
2013, p. 12).
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transportadas, e alguns países permitem que sejam algemadas também durante o parto. Não
existem padrões universalmente acordados para determinar quais circunstâncias justificam
uma criança viver na prisão, e há uma variação considerável entre os países. No geral, a
maioria dos países instituiu políticas que baseiam essa decisão na idade da criança. Embora
seja de comum acordo entre a grande maioria dos países que as prisões não são ambientes
propícios para mulheres grávidas e crianças, pouco tem sido feito para evitar o problema
(OHCHR, 2013).
A necessidade de considerar as distintas necessidades das mulheres presas e de
assegurar, por meio do Direito Internacional, tratamento adequado em consonância e
continuidade aos tratados anteriores como as Regras de Mandela, deu origem às Regras de
Bangkok, em 2010. Na resolução, recomendada pelo Conselho Econômico e Social das
Nações Unidas, são estabelecidas, no que tange a violência, regras de ingresso, registro,
alocação, revistas, capacitação adequada de funcionários, cuidados especiais com gestantes
e lactantes e outros (OHCHR, 2010).
2.5 Saúde nos presídios
Grande parte dos países admite, hoje, a saúde como um direito humano e social.
Naqueles em que a saúde é considerada um dever do Estado, a garantia a esse direito deve
ser assegurada em seu mais amplo conceito, a fim de construir uma sociedade mais justa e
solidária. Objeto de constante análise, o direito à saúde, a cada momento, enfrenta diferentes
interfaces (GOMES, KÖLLING, BALBINOT, 2015; KÖLLING, BATISTA, SILVA, 2013).
A Organização Mundial da Saúde (OMS), define saúde como “um estado de completo
bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades”
(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, s.d, p.2). Dessa forma, para além do
caráter do “dever ser” adotado pela definição, a busca por um sistema de saúde de qualidade
permeia um conceito de saúde positiva, ou seja, que envolva e considere o bem-estar social,
a prevenção contra doenças, a saúde mental e a social inerente à condição de cidadania, que
deve ser assegurada sem distinção de raça, de religião, ideologia política ou condição
socioeconômica (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, s.d).
Embora as constituições de cada país apresentem variações, a saúde é reconhecida
como direito humano no âmbito internacional. A Declaração Universal dos Direitos
Humanos (DUDH), de 1948, afirma, em seu artigo 25, que “todos os seres humanos têm
direito a um padrão de vida capaz de assegurar a saúde e bem‑estar de si mesmo e da sua
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família, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais
indispensáveis [...]” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2009, p.13). Nesse
mesmo sentido, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que
entrou em vigor em 3 de janeiro de 1976, aponta, em seu artigo 12, a obrigatoriedade de que
os Estados-partes reconheçam o direito de toda pessoa de desfrutar do mais alto nível possível
de saúde física e mental, e estabelece uma série de medidas para que isso possa ser alcançado
(BALBINOT, GOMES, KÖLLING, 2015; OAS, 2003).
Efetivar o direito à saúde e aplicá-lo em sua forma mais ampla demanda romper com
a lógica de negligência com aqueles frequentemente esquecidos pelo Estado e pelo sistema
internacional. As pessoas privadas de liberdade são constantemente colocadas e pensadas à
margem da sociedade e comumente têm seus direitos básicos negados e esquecidos. A
precariedade da saúde se configura como problema extremamente sério nas prisões ao redor
do mundo, retrato da falta de interesse da população e da negligência dos governos, uma vez
que grande parte dos presos não são sequer contabilizados no que tange ao investimento em
saúde (BALBINOT; GOMES, KÖLLING, 2015; BATISTA, KÖLLING, SILVA, 2013).
De acordo com o relatório Global Prison Trends,
As pessoas na prisão frequentemente têm necessidades complexas de saúde. Tem
altas taxas de mortalidade prematura e doenças de saúde mental, bem como doença
resultante de falta de higiene condições de prisão. As taxas para o HIV, tuberculose
e outras doenças infecciosas doenças entre os presos continuam muito maior do que
na comunidade em geral (PENAL REFORM INTERNATIONAL, 2018, p. 25,
versão livre). 12

De acordo com a Human Rights Watch, a causa mais comum de morte na prisão é a
doença. Geralmente, ela resulta da superlotação, desnutrição, ausência de saneamento básico
e falta de assistência médica (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999). Tais condições ferem o
artigo 10 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, que determina que “todos
os homens privados da sua liberdade devem ser tratados com humanidade e com respeito da
dignidade inerente à pessoa humana” (OAS, 2003, p.4). O Programa Conjunto das Nações
Unidas para o HIV/AIDS estima que as pessoas na prisão têm em média, cinco vezes mais
chances de estar vivendo com HIV em comparação com adultos fora das prisões. A
estimativa fornecida pela OMS é ainda mais alta, chegando a 15%. Em 2017, surtos graves
de doenças nas prisões foram observados em vários países. A Cruz Vermelha estima que o
12

People in prison frequently have complex health needs. There are high rates of premature mortality and
mental health illness, as well as disease resulting from unhygienic prison conditions. The rates for HIV,
tuberculosis and other infectious diseases among prisoners remain much higher than in the general community
((PENAL REFORM INTERNATIONAL, 2018, p. 25).
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surto de cólera no Iêmen atingiu cerca um milhão de suspeitos casos em dezembro daquele
ano, sendo muitas das pessoas infectadas privadas de liberdade. No Zimbábue, um surto de
febre tifoide na capital Harare se espalhou para duas prisões em início de 2017 (PENAL
REFORM INTERNATIONAL, 2018).
A situação de calamidade da saúde nas prisões pode ser percebida há muitos anos.
Em 1997, o promotor geral da Rússia anunciou que cerca de 2.000 presos haviam morrido
de tuberculose no ano anterior. A Rússia não é um caso isolado, uma vez que a tuberculose
atinge proporções endêmicas nas prisões de países como Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia,
Brasil, Cuba, Índia, Peru, Rússia, Turquemenistão, Uzbequistão e Venezuela. No
Cazaquistão 12% da população carcerária tinha tuberculose em 1997 (HUMAN RIGHTS
WATCH, 1999).
Números alarmantes também são relacionados à infecção pelo HIV e de casos
confirmados de Aids nas prisões em todo o mundo. De acordo com a HRW,
um estudo do governo de novembro de 2000 estimou que a taxa de infecção pelo
HIV entre prisioneiros no Canadá era pelo menos quinze vezes maior que na
população em geral. O número correspondente nos Estados Unidos era cerca de seis
vezes maior e disparidades semelhantes eram evidentes em outros lugares (HUMAN
RIGHTS WATCH, 1999, s.p, versão livre).13

Da mesma forma que a propagação de muitas doenças infecciosas nas prisões
evidencia a superlotação e a falta de serviços básicos adequados, o HIV/AIDS denuncia o
fracasso das autoridades penitenciárias em proteger os reclusos da violência sexual e em
oferecer serviços simples e baratos, como acesso a preservativos. Em diversas prisões ao
redor do mundo, a contaminação resulta em segregação dos prisioneiros soropositivos e em
ainda mais marginalização e escassez de suprimentos e atendimento médico. (HUMAN
RIGHTS WATCH, 1999, PENAL REFORM INTERNATIONAL, s.d).
Segundo a ONG Penal Reform International,
O direito internacional exige que todas as pessoas, inclusive as privadas de
liberdade, tenham o direito de gozar do mais alto padrão possível de saúde física e
mental. Na prática, os serviços de saúde que muitas pessoas na prisão recebem é de
um padrão inferior ao disponível na comunidade em geral, e alguns não recebem
tratamento algum (PENAL REFORM INTERNATIONAL, s.d, versão livre).14

13

A November 2000 government study estimated that the HIV infection rate among prisoners in Canada was
at least fifteen times higher than in the general population. The corresponding figure in the United States was
about six times higher, and similar disparities were evident elsewhere (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999, s.p).
14
International law requires the rights for all people, including those deprived of their liberty, to enjoy the
highest attainable standard of physical and mental health. In practice, the healthcare services many people in
prison receive is of an inferior standard to that available in the wider community, and some do not receive
treatment at all (PENAL REFORM INTERNATIONAL,s.d).
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Dessa forma, torna-se evidente que garantir esses direitos às pessoas privadas de liberdade é
uma questão de saúde pública, uma vez que grande parte dessa população retornará à
sociedade em determinado momento (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999, PENAL
REFORM INTERNATIONAL, s.d).
Ao analisar e considerar a saúde em sua complexidade, é preciso considerar também
a saúde da mulher. As condições atuais das prisões não foram pensadas e não levam em
consideração a saúde da mulher e suas particularidades. Dessa forma, por constituir um
problema importante da questão prisional-sanitária, o presente guia destinará a seguinte
sessão para tratar desse tema.
2.5.1 Saúde das mulheres privadas de liberdade
O relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos de
2013, Pathways to, conditions and consequences of incarceration for women (Caminhos,
condições e consequências do encarceramento para mulheres), anteriormente citado, afirma
que “muitas prisões não oferecem atendimento mental ou físico adequado a mulheres
reclusas e podem, na verdade, fornecer menos serviços de saúde a mulheres presas do que a
homens presos” (OHCHR, 2013, p. 14, versão livre).15 Desconsiderar as necessidades
específicas de saúde das mulheres privadas de liberdade, significa também ignorar a saúde
reprodutiva, abuso físico e sexual, doenças infecciosas e maus tratos (OHCHR, 2013).
De acordo com o relatório, doenças infecciosas e respiratórias como HIV e
tuberculose são mais prevalentes entre as mulheres presas do que homens. Além disso,
mulheres encarceradas são mais propensas não só a essas doenças, mas a problemas médicos
no geral, resultado, na grande maioria das vezes, de falta de infraestrutura sanitária-prisional
e negligência do Estado. Em Camarões a política de contenção e prevenção de contágio de
doenças infecciosas entre as presas consistia somente na separação das mesmas entre aquelas
que apresentavam as doenças das demais, ou seja, não era fornecida assistência médica
adequada (OHCHR, 2013).
A saúde reprodutiva, em meio à negligência das autoridades e à falta de estrutura, é
extremamente precária. Além dela, a saúde mental das mulheres privadas de liberdade é
também preocupante. Segundo o relatório, as mulheres geralmente são acometidas por mais
sofrimento psicológico, incluindo ansiedade, depressão, em comparação a homens. Além
15

Many prisons do not offer adequate mental or physical health care to women inmates and may actually
provide less health care to female prisoners than to male prisoners (OHCHR, 2013. p. 14).
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disso, apresentam taxas mais altas de transtornos de personalidade, histórias de abuso,
automutilação e tentativa de suicídio (OHCHR, 2013).
As Regras de Bangkok, mencionadas anteriormente, abordam a necessidade de
abordar a saúde mental e física das mulheres privadas de liberdade. No que tange à saúde, o
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, recomenda que sejam estabelecidas pelos
países regras específicas de higiene pessoal, cuidados à saúde, atendimento médico
específico, cuidados com a saúde mental, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis,
e cuidados especiais com gestantes e lactantes (OHCHR, 2010).

3. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ
A promoção e proteção dos Direitos Humanos no sistema das Nações Unidas, é
realizada principalmente pelo Conselho de Direitos Humanos (CDH) órgão vinculado ao
Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos (ACNUDH). Criado em 15 de
março de 2006, por meio da resolução 60/251 da Assembleia Geral das Nações Unidas
(AGNU), o Conselho é considerado o sucessor da Comissão de Direitos Humanos das
Nações Unidas que atuou durante 60 anos (NAÇÕES UNIDAS, 2019).
Como órgão independente e, diferentemente da Comissão de Direitos Humanos, os
membros do Conselho são eleitos na Assembleia Geral das Nações Unidas por meio de
votação direta e secreta, sendo necessária maioria de dois terços dos votos dos Estadosmembros para a eleição. O comprometimento voluntário das nações em participar do
Conselho de Direitos Humanos se apresenta como um dos pontos fortes do órgão, uma vez
que, caso não haja efetividade na promoção e respeito dos direitos humanos, esses podem ser
suspensos do Conselho, o que não acontecia anteriormente (BAHENA, 2018; SUR, REV.
INT. DIREITOS HUMAN, 2007).
Sediado em Genebra, Suíça, o Conselho realiza três sessões anuais com duração total
de dez semanas, além de sessões extraordinárias para tratar de situações com caráter de
urgência. As sessões extraordinárias (sessões de crise) podem ser solicitadas por qualquer
Estado-membro, desde que haja o apoio de 1/3 dos integrantes. As reuniões do CDH são
divididas em agendas que discutem normas de Direitos Humanos implementadas pelo
mundo, votações de resoluções, relatórios produzidos durante visitas aos países que sofrem
violações de direitos humanos, bem como, eventualmente, a sociedade civil se manifesta de
forma a denunciar violações aos direitos humanos em cada país (CONECTAS, 2018;
NAÇÕES UNIDAS, 2019).
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O CDH é constituído por 47 Estados-membros eleitos na Assembleia Geral das
Nações Unidas. A composição do Conselho se dá por região, contemplando as áreas
geográficas de forma equitativa. Sendo assim, são destinados 13 assentos para o Grupo dos
países da África; 13 para o Grupo de países da Ásia e Pacífico; 8 para o Grupo de países da
América Latina e Caribe; 6 para Grupo países do Leste Europeu e 7 para Grupo Europa
Ocidental e “outros Estados” - como Israel, Turquia, EUA, Nova Zelândia, Austrália, Canadá
(NAÇÕES UNIDAS, 2019; UNICRIO, 2009).
A Assembleia Geral das Nações Unidas reconhece os propósitos e princípios da Carta
das Nações Unidas, e a necessidade do desenvolvimento de relações amistosas entre as
nações com base no respeito ao princípio da igualdade de direitos e autodeterminação dos
povos, bem como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos. Nesse sentido, decide estabelecer o Conselho de Direitos
Humanos com o objetivo e responsabilidade de “promover o respeito universal pela proteção
de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todos, sem distinção de qualquer
tipo e de maneira justa e igualitária” (ASSEMBLEIA, 2006).
Para tanto, são funções e responsabilidades do Conselho de Direitos Humanos:
(a) Promover a educação e aprendizagem em direitos humanos, bem como serviços
de consultoria, assistência técnica e capacitação, a serem prestados em consulta e
com o consentimento dos Estados Membros envolvidos; (b) Servir de fórum de
diálogo sobre questões temáticas sobre todos os direitos humanos; (c) Fazer
recomendações à Assembleia Geral para o desenvolvimento futuro do direito
internacional no campo dos direitos humanos; (d) Promover a plena implementação
das obrigações em matéria de direitos humanos assumidas pelos Estados e o
acompanhamento dos objetivos e compromissos relacionados à promoção e
proteção dos direitos humanos emanados das conferências e cúpulas das Nações
Unidas; (f) Contribuir, através do diálogo e da cooperação, para a prevenção de
violações dos direitos humanos e responder prontamente a emergências dos direitos
humanos; (g) Assumir o papel e as responsabilidades da Comissão de Direitos
Humanos em relação ao trabalho do Escritório do Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Direitos Humanos, conforme decidido pela Assembleia Geral em sua
resolução 48/141, de 20 de dezembro de 1993 (ASSEMBLEIA, 2006, p. 2-3, versão
livre)16.

16

(a) Promote human rights education and learning as well as advisory services, technical assistance and
capacity-building, to be provided in consultation with and with the consent of Member States concerned; (b)
Serve as a forum for dialogue on thematic issues on all human rights; (c) Make recommendations to the General
Assembly for the further development of international law in the field of human rights; (d) Promote the full
implementation of human rights obligations undertaken by States and follow-up to the goals and commitments
related to the promotion and protection of human rights emanating from United Nations conferences and
summits; [...] (f) Contribute, through dialogue and cooperation, towards the prevention of human rights
violations and respond promptly to human rights emergencies; (g) Assume the role and responsibilities of the
Commission on Human Rights relating to the work of the Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights, as decided by the General Assembly in its resolution 48/141 of 20 December 1993
(ASSEMBLEIA, 2006, p. 2-3).
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Ademais, o Conselho também deve realizar a Revisão Periódica Universal (RPU), a
fim de examinar as ações dos 191 Estados-membros das Nações Unidas. A partir disso,
propõe-se a identificar se eles estão de acordo com suas obrigações e comprometimentos
internacionais no que tange aos direitos humanos e garantir a universalidade da cobertura e
a igualdade de tratamento em relação a todos os Estados (ASSEMBLEIA, 2006).
Dessa forma, o presente comitê estabelece uma reunião extraordinária do CDH em
outubro de 2020. Serão discutidas nesta sessão as violações aos Direitos Humanos nos
sistemas prisionais em suas diversas expressões e complexidades. A reunião contará com a
presença de dezesseis delegações (Estados-membros) e sete membros observadores, sendo
eles: Organização Mundial da Saúde (OMS), Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e
Crime (UNODC), Anistia Internacional, Human Rights Watch e representantes da sociedade
civil que atuam ativamente pela causa dos Direitos Humanos nos sistemas prisionais,
incluindo Angela Davis, Korey Wise e o Dr. Drauzio Varella. A sessão será realizada no
formato de moderação tradicional e em língua portuguesa. Importante ressaltar que, apesar
do presente comitê ser de caráter recomendatório, todas as questões e propostas discutidas
são objetos de grande importância.

4. POSICIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES
Todos os atores, estatais ou não, presentes nessa reunião do Conselho de Direitos
Humanos são fundamentais para o andamento do comitê e para as discussões sobre as
violações aos Direitos Humanos nos sistemas prisionais do mundo. Contudo, alguns países
se destacam nessa discussão, o que não influencia, de nenhuma forma, no valor de cada
delegação no comitê, visto que todas são relevantes para o desenvolvimento dos debates.
Dessa forma, os principais atores do comitê são: Estados Unidos, Brasil, China, Rússia e
Noruega, que possuem posicionamentos e características distintas no debate dos Direitos
Humanos em relação aos sistemas prisionais.
4.1 Estados Unidos
Os Estados Unidos apresentam a maior população prisional absoluta do mundo - mais
de dois milhões de presos - e também a maior taxa carcerária - cerca de 655 presos para cada
100 mil habitantes - o que os coloca não somente como uma nação que precisa lidar com um
grande contingente de pessoas sob sua tutela, como também com crescentes denúncias de
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abuso, mortes e rebeliões que se agravaram com o estabelecimento de prisões privadas em
anos anteriores (WORLD PRISON BRIEF, 2019).
4.2 Brasil
O Brasil possui a terceira maior população prisional absoluta do mundo - mais de 700
mil presos - e diversos casos de massacres prisionais, sendo o mais relevante o Massacre do
Carandiru em 1992. A saúde também é um dos maiores problemas no sistema penitenciário
brasileiro visto os alarmantes números de detentos que contraíram tuberculose e outras
doenças endêmicas dos presídios brasileiros. Além disso, a superlotação apresenta-se como
o pano de fundo do cenário prisional do país cuja capacidade é para apenas 400 mil presos e
possui quase o dobro (WORLD PRISON BRIEF, 2019).
4.3 China
A China apresenta-se em segundo lugar no ranking de maior população prisional
absoluta - quase dois milhões de detentos - embora sua taxa carcerária não seja tão alta visto
o grande número de habitantes do país. Até 2013 a China possuía legalmente colônias de
trabalho forçado chamadas de “campos de reeducação pelo trabalho”, onde os presos viviam
em péssimas condições de exploração. Embora oficialmente esses campos de trabalho não
existam mais, o país enfrenta muitos problemas, principalmente no que tange à falta de
transparência e desrespeito a direitos fundamentais dos presos, como a garantia do devido
processo legal (THE GUARDIAN, 2013; WORLD PRISON BRIEF, 2019).
4.4 Rússia
A Rússia possui a quarta população carcerária absoluta - mais de 500 mil presos - e
também uma alta taxa carcerária. A maior parte dos prisioneiros russos está em colônias
corretivas de trabalho. Nessas instituições, os presos fazem trabalho remunerado, mas a maior
parte da remuneração é revertida para a manutenção da própria instituição. Denúncias de ex
presos dos campos de trabalho revelaram a situação de exploração, não fornecimento de
assistência médica, alimentação precária e punições corporais/tortura nesses ambientes
(WORLD PRISON BRIEF, 2019; THE GUARDIAN, 2013)
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4.5 Noruega
A Noruega, por sua vez, pode ser considerada um país modelo. O país possui pouco
mais de 3 mil presos e um sistema “humanizado” de encarceramento. Importante dizer que a
Noruega é um país pequeno e com muitos recursos, porém o sistema carcerário se configura
como o modelo mais próximo do considerado ideal por alguns estudiosos, levando em
consideração os direitos das pessoas privadas de liberdade, bem como um eficaz programa
de reintegração do indivíduo na sociedade (BUSINESS INSIDER, 2014; WORLD PRISON
BRIEF, 2019).

5. QUESTÕES RELEVANTES PARA AS DISCUSSÕES
● Quais medidas devem ser adotadas pelos países para garantir o cumprimento dos
direitos das pessoas privadas de liberdade?
● Qual a relação entre a taxa de ocupação dos presídios e as violações aos Direitos
Humanos nesse ambiente?
● Qual a relação entre infraestrutura e investimento no sistema prisional e a ocorrência
de violações aos Direitos Humanos nesse meio?
●

De que forma as legislações dos países contribuem para a ocorrência das violações

aos Direitos Humanos nas prisões?
● Qual a relação entre raça e classe e o encarceramento?
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