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RESUMO 

 

O principal objetivo do trabalho é analisar as medidas cautelares da Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos sobre as violações de direitos humanos que ocorrem no sistema carcerário 

brasileiro. Pretende-se compreender o posicionamento da Comissão quanto aos riscos a que se 

submetem as pessoas privadas de liberdade e aos marcadores sociais e problemas estruturais 

envolvidos. A pesquisa tem duas hipóteses, a primeira é a de que, tendo em vista as más 

condições do sistema prisional, a maioria dos pedidos de medidas cautelares da Comissão 

refere-se ao risco de ocorrência das violações mais graves de direitos humanos, especialmente 

ao risco de morte. A segunda hipótese é a de que, embora a Comissão apresente em alguns 

documentos a existência do problema estrutural do cárcere e dê importância à questão dos 

marcadores sociais nas violações, no caso das medidas cautelares relacionadas ao sistema 

carcerário brasileiro, essas questões não são tratadas. A pesquisa é de natureza empírica, com a 

análise qualitativa principalmente de fontes primárias, mas também secundárias. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Comissão Interamericana; Medidas Cautelares; Sistema Carcerário; 

Direitos Humanos; Encarceramento; Marcadores Sociais. 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of the work is to study the precautionary measures of the Inter-American 

Commission on Human Rights regarding human rights violations that occur in the Brazilian 

prison system. The aim is to understand the Commission's position regarding the risks to which 

people deprived of liberty are exposed and the social markers and structural problems involved. 

The research has two hypotheses, the first being that, the accusations of human rights violations 
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in prison, objects of precautionary measures by the Commission refer to the risk of death, in 

view of the poor conditions of the prison system. The second hypothesis is that, although the 

Commission presents in some documents the existence of the structural problem of prison and 

gives importance to the issue of social markers in violations, in the case of precautionary 

measures related to the Brazilian prison system, these issues are not addressed. The scientific 

methodology of this monographic work is based on empirical nature, with qualitative analysis 

mainly from primary, but also secondary sources. 

 

KEYWORDS: Inter-American Commission; Precautionary Measures; Prison System; Human 

Rights; Incarceration; Social Bookmarks. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As medidas cautelares se apresentam como um recurso fornecido pelo Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, em que a Comissão Interamericana responde a casos de 

ameaças iminentes de violações de Direitos Humanos. Diversos países da América, como 

membros da Organização dos Estados Americanos, podem receber solicitação de adoção de 

medidas cautelares. Ao analisar as medidas contra o Brasil, identifica-se que grande parte delas 

diz respeito ao sistema prisional.  

A realidade das prisões brasileiras é crítica e o sistema passa por diversos problemas 

estruturais. A violação de direitos humanos ocorre de forma sistemática, principalmente por 

questões que envolvem superlotação, falta de acesso a atendimento médico adequado, 

violência, tortura, entre outras violações. Somado a isso, a maioria das pessoas privadas de 

liberdade são negras e de classes mais baixas, como mostram os dados disponibilizados pelo 

Infopen – Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias1, o que evidencia a 

seletividade do sistema punitivo no Brasil e os efeitos desproporcionais das violações em 

prejuízo desses grupos sociais. Sobretudo o movimento negro e estudos acadêmicos, como o 

trabalho de Ana Flauzina2, vêm chamando a atenção para a necessidade de se atentar a essa 

questão, tornando pertinente verificar se a Comissão a considera em suas deliberações. 

O trabalho analisa as medidas cautelares da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos sobre a situação das prisões brasileiras como um recurso usado pela sociedade civil 

em casos de ameaças de violações de direitos humanos, tendo como principal objetivo 

compreender o posicionamento da Comissão quanto aos riscos a que se submetem as pessoas 

 
1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Infopen - Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias. Brasília, 2017. 
2 FLAUZINA, Ana Luiz Pinheiro. Corpo negro caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado 

brasileiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008. 
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privadas de liberdade no sistema carcerário brasileiro e aos marcadores sociais e problemas 

estruturais envolvidos. Serão analisadas todas as deliberações da CIDH em medidas cautelares 

contra o Brasil referentes ao sistema prisional a partir de 1995, quando se inicia a 

disponibilização de breves resumos sobre os casos que foram analisados. Para uma análise mais 

aprofundada, serão consideradas as decisões proferidas de 2013 a 2020, porque foi apenas em 

2013 que o órgão passou a disponibilizar inteiro teor dos casos.  

A pesquisa investiga quais violações de Direitos Humanos no cárcere são objetos de 

medidas cautelares. E, se a Comissão considera, em suas decisões, que há um problema 

estrutural no sistema prisional brasileiro, levando em conta marcadores sociais de raça e classe. 

Tem-se duas hipóteses principais. A primeira é de que, tendo em vista as más condições 

do sistema prisional, a maioria dos pedidos de medidas cautelares refere-se ao risco de 

ocorrência das violações mais graves de direitos humanos, especialmente ao risco de morte das 

pessoas privadas de liberdade.  A segunda hipótese é a de que, embora a Comissão 

Interamericana apresente, em alguns documentos, como os Relatórios sobre a Situação dos 

Direitos Humanos no Brasil3, sobre os Direitos Humanos das Pessoas Privadas de Liberdade 

nas Américas4 e sobre a Situação das Pessoas Afrodescendentes nas Américas5, a existência do 

problema estrutural do cárcere e a presença de marcadores sociais, nas medidas cautelares 

relacionadas ao sistema carcerário brasileiro, isso não é tratado, sendo os casos analisados de 

forma individualizada, sem atenção a essas dimensões. 

Como a própria CIDH apresenta em seu Relatório sobre a Situação dos Direitos 

Humanos no Brasil6, o país não conseguiu garantir a proteção necessária às pessoas que se 

encontram institucionalizadas e a visita in loco da Comissão coletou provas de tortura e maus-

tratos no sistema prisional, sistema socioeducativo e comunidades terapêuticas, o que viola 

massivamente as normas interamericanas de direitos humanos.  

O trabalho se diferencia da maioria dos estudos realizados sobre decisões do sistema 

interamericano, pois poucas pesquisas desenvolvem análise de medidas cautelares. A maior 

 
3 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório sobre a Situação dos Direitos 

Humanos no Brasil. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 9, 2021. 
4 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Informe sobre los derechos humanos de las 

personas privadas de libertad en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 64, 2011 Original: Español. 
5 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Informe sobre la situación de las personas 

afrodescendientes en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 62, 2011. Original: Español. 
6 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório sobre a Situação dos Direitos 

Humanos no Brasil. Op. Cit. p. 64. 
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parte dos estudos sobre Sistema Interamericano trata da jurisprudência da Corte em denúncias 

de violações.7 

O campo das Relações Internacionais envolve a análise das interações entre os Estados, 

sociedade civil e organizações do sistema internacional. O presente trabalho se insere neste 

campo porque procura analisar a relação do Brasil com o Sistema Interamericano, tendo como 

objeto as medidas cautelares relacionadas ao sistema prisional brasileiro. A atuação da 

Comissão e Corte Interamericanas é um exemplo de situação em que o país é confrontado 

internacionalmente por suas práticas de Direitos Humanos, muitas vezes por organizações da 

sociedade civil de caráter nacional e internacional. 

A metodologia do trabalho consiste em pesquisa de natureza empírica e objetivo de 

estudo descritivo, buscando compreender a forma como a CIDH analisa os pedidos de medidas 

cautelares relacionados às violações de direitos humanos no sistema carcerário brasileiro. Foi 

feita uma análise qualitativa de documentos oficiais, como relatórios da CIDH, resumos e, 

quando disponível, o inteiro teor das medidas cautelares, e bibliografia sobre os temas 

trabalhados, tendo como referenciais teóricos a obra Racismo Estrutural8 de Silvio Almeida 

sobre a questão racial, o livro Encarceramento em Massa9 de Juliana Borges e a dissertação de 

mestrado de Ana Flauzina Corpo negro caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida 

do Estado brasileiro10 que abordam sobre encarceramento e a relação com a questão de raça. 

Foi também utilizado o artigo “The Impact of Precautionary Measures on Persons Deprived of 

Liberty in the Americas”11, de Herrera e Haeck sobre as medidas cautelares no sistema 

prisional. 

O estudo está organizado da seguinte maneira: o primeiro capítulo aborda, a partir da 

bibliografia, o racismo estrutural que está presente na sociedade brasileira, com a reprodução 

das desigualdades e violências contra certa parte da população. Também é trabalhado como o 

 
7 Alguns estudos que tratam das medidas cautelares do sistema interamericano são: HERRERA, Clara Burbano; 

HAECK, Yves. The Impact of Precautionary Measures on Persons Deprived of Liberty in the Americas. In: The 

Inter-American Human Rights System. Palgrave Macmillan, 2019. 

MAIA, Marrielle. Reflexões sobre as denúncias envolvendo o sistema prisional brasileiro no SIDH: um problema 

estrutural da nação. XXIX Simpósio Nacional de História, 2017. 

MAIA, Marrielle; LIMA, Rodrigo. O ativismo de direitos humanos brasileiro nos relatórios da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (1970-2015). Rev. Direito e Práx., Rio de Janeiro, Vol. 08, N. 2, 2017, p. 

1419-1454. 
8 ALMEIDA, Silvio. Racismo Estrutural. Feminismos Plurais. São Paulo: Jandaíra, 2019. 
9 BORGES, Juliana. Encarceramento em massa. Feminismos Plurais. São Paulo: Pólen, 2019. 
10 FLAUZINA, Ana Luiz Pinheiro. Corpo negro caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado 

brasileiro. Op. Cit 
11 HERRERA, Clara Burbano; HAECK, Yves. The Impact of Precautionary Measures on Persons Deprived of 

Liberty in the Americas. Op. Cit. 
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encarceramento em massa se relaciona diretamente com a questão racial e de classe, visto que 

a maioria das pessoas privadas de liberdade no Brasil são negras e pobres.  

O capítulo seguinte trata do que são as medidas de urgência do Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos, a Comissão e Corte Interamericanas, a partir da bibliografia. Há análise 

de relatórios oficiais da CIDH buscando identificar como é abordada a questão do problema 

sistemático do cárcere no Brasil e os marcadores sociais envolvidos. Também retrata as medidas 

cautelares nas Américas sobre o sistema carcerário, a partir do trabalho de Herrera e Hayek12. 

Em seguida, apresenta-se um capítulo sobre as medidas cautelares relacionadas ao 

Brasil. Foi realizado um levantamento dos casos, a partir da busca no site da Comissão13, que 

possibilitou a criação de análises e gráficos sobre os beneficiários das medidas, a quantidade de 

casos por estado, as unidades prisionais e os riscos de violação de direitos humanos 

identificados nos casos levados à CIDH. 

O último capítulo tem como objetivo analisar o inteiro teor das medidas cautelares que 

estão disponíveis a partir de 2013, como forma de identificar se a Comissão Interamericana 

considera nas medidas cautelares o problema estrutural do sistema carcerário brasileiro e a 

presença de marcadores sociais de raça e classe no Brasil. Além disso, verifica quais violações 

de direitos humanos estão presentes nos casos considerados. 

Por fim, a conclusão evidencia, após as análises dos relatórios e das medidas cautelares, 

os tipos de riscos enfrentados pelas pessoas privadas de liberdade que mais são levados ao 

sistema interamericano e o posicionamento da Comissão quanto ao problema estrutural do 

sistema carcerário brasileiro e a presença de marcadores sociais. 

 

2. RACISMO ESTRUTURAL E ENCARCERAMENTO EM MASSA NO BRASIL 

 

2.1 A questão racial e o poder do Estado sobre a vida 

Antes de tratar do encarceramento no Brasil, é preciso entender a questão racial que está 

envolvida. Para isso, seguiremos o raciocínio de Silvio Almeida em Racismo Estrutural14. Essa 

obra representa uma “importante referência para a educação antirracista, calcada nos valores da 

igualdade, da liberdade e do direito à vida”15. O livro, além de tratar das concepções de raça e 

 
12 HERRERA, Clara Burbano; HAECK, Yves. Op. Cit. 
13 Site da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Medidas cautelares. Disponível em: 

<http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp>.. 
14 ALMEIDA, Silvio. Op. Cit. 
15 FERREIRA, Ligia Fonseca. In: Racismo Estrutural, 2019. 
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racismo, é dividido em capítulos que relacionam o racismo com os diversos aspectos existentes 

na sociedade, sendo eles ideologia, política, direito e economia. 

Silvio Almeida apresenta que “a sociedade contemporânea não pode ser compreendida 

sem os conceitos de raça e racismo”16. Desta forma, é imprescindível tratar da questão racial 

quando falamos da sociedade brasileira e, principalmente, do encarceramento no Brasil. A tese 

central de Almeida é que o “racismo é sempre estrutural... ele é um elemento que integra a 

organização econômica e política da sociedade.17” 

O autor18 aborda o contexto histórico que engloba o termo “raça”, desde o projeto 

iluminista do século XVIII, onde começam a classificar os grupos humanos por características 

físicas e culturais, passa pelo colonialismo, que se apresenta como uma herança do racismo, e 

cita Achille Mbembe19 para afirmar que o colonialismo se mostrou como um projeto de 

universalização com a finalidade de “inscrever os colonizados no espaço da modernidade... a 

vulgaridade, a brutalidade tão habitualmente desenvolta e sua má-fé fizeram do colonialismo 

um exemplo perfeito de antiliberalismo”20.  

O conceito de racismo, segundo Almeida, também transpassa a primeira grande crise do 

capitalismo em 1873, representada pelo imperialismo e neocolonialismo com um “discurso da 

inferioridade racial dos povos colonizados”21. Almeida apresenta que a raça opera a partir de 

dois registros básicos: primeiro é a característica biológica, na qual a identidade racial é 

atribuída por traços físicos, segundo a característica étnico-racial, cuja identidade é associada à 

origem geográfica, religião, língua, entre outros.22  

Dessa forma, podemos considerar que a noção de raça é constituída por diversas 

variáveis e por diferentes contextos históricos. Para Almeida23, raça é um elemento 

essencialmente político, utilizado para naturalizar desigualdades e legitimar a segregação e o 

genocídio de minorias.  

Aqui chegamos no conceito de racismo, definido por Almeida, como “uma forma 

sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de 

práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para 

indivíduos, a depender do grupo social ao qual pertençam.”24 Levando isso em consideração, o 

 
16 ALMEIDA, Silvio. Op. Cit. p. 20. 
17 Ibid. p. 21. 
18 Ibid.  
19 MBEMBE, Achille. Crítica da Razão Negra. In: Racismo Estrutural, 2019. 
20 Ibid. p. 27. 
21 ALMEIDA, Silvio. Op. Cit. p. 30. 
22 Ibid. p. 30 e 31. 
23 Ibid. p. 31. 
24 Ibid. p. 32. 
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autor apresenta três concepções de racismo: individualista, institucional e estrutural, baseado 

nas relações entre racismo e subjetividade, Estado e economia25. 

Para Almeida26, é essencial a distinção das concepções do racismo para que possamos 

compreender dimensões mais específicas que englobam o termo. Dito isto, para a concepção 

individualista, o racismo é visto como uma anormalidade, um fenômeno irracional, chegando a 

negar sua existência.  

A concepção institucional representa um avanço nos estudos das relações raciais e 

afirma que o racismo é “resultado do funcionamento das instituições, que passam a atuar em 

uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios com base na 

raça”27. Nessa lógica, os conflitos raciais fazem parte das instituições, pois essas são 

responsáveis por moldar o comportamento humano, estabelecendo padrões que orientam as 

ações e as decisões dos indivíduos. Outro ponto importante desta concepção é a relevância do 

poder como elemento central. O racismo representa dominação, visto que, quem compõe os 

cargos de autoridades são responsáveis pela imposição de regras e perpetuam uma hegemonia 

branca no poder. 

Por fim, a concepção estrutural afirma que “o racismo é uma decorrência da própria 

estrutura social, ou seja, do modo “normal” com que se constituem as relações políticas, 

econômicas, jurídicas e até familiar... O racismo é estrutural”28. Nesse sentido, as instituições 

não são responsáveis pela criação do racismo, elas o reproduzem. O racismo é visto como parte 

da sociedade e para coibi-lo é necessário mudanças profundas em todos os âmbitos das relações 

humanas. 

Diante destas concepções, daremos foco na perspectiva estrutural, considerando o 

racismo um processo histórico e político, que está enraizado em nossa sociedade. No capítulo 

“Racismo e Política”, o autor29 aponta que o racismo transpassa toda a trajetória do Brasil, 

dando ênfase nos 388 anos de escravidão e o quanto isso representou para a perpetuação do 

racismo no país. Almeida apresenta que “os projetos nacionais no Brasil desde a implantação 

da primeira república caminharam no sentido de institucionalizar o racismo, tornando-o parte 

do imaginário nacional.30” 

 
25 Ibid. p. 35. 
26 Ibid. p. 36. 
27 Ibid. p. 37 e 38. 
28 Ibid. p. 50. 
29 Ibid. p. 85. 
30 Ibid. p. 107. 
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Também é interessante para o presente trabalho a exposição que Almeida31 traz sobre 

Biopolítica e Necropolítica, imprescindíveis para o entendimento da relação entre a questão 

racial e o encarceramento. Para isso, o autor32 trabalha com as ideias de Foucault33, 

relacionando o racismo com a formação dos Estados a partir do século XIX e o discurso 

biologizante das raças.  

Foucault34 aborda o “racismo de Estado”, no qual o racismo é visto como uma 

tecnologia do poder, que permite controlar a vida dos indivíduos. Nesse sentido, utiliza-se o 

termo biopoder para denominar o poder do Estado sobre a vida, em que Foucault apresenta que: 

“o racismo é indispensável como condição para poder tirar a vida de alguém, para poder tirar a 

vida dos outros. A função assassina do Estado só pode ser assegurada, desde que o Estado 

funcione no modo do biopoder, pelo racismo”35. 

Nessa lógica, temos as ideias de Necropolítica e Necropoder de Mbembe36, que traz uma 

análise mais profunda do biopoder relacionando-o com os conceitos de estado de exceção e 

estado de sítio. De acordo com Mbembe37, o colonialismo mostrou a racionalidade ocidental, a 

seleção das raças e consequentemente, o extermínio de povos, ressaltando a relação entre 

política e terror, o poder de matar do Estado e sua capacidade de definir quem deve morrer ou 

permanecer vivo. Assim, Almeida apresenta que “a necropolítica, portanto, instaura-se como a 

organização necessária do poder em um mundo em que a morte avança implacavelmente sobre 

a vida”38.  

Diante do exposto a partir da revisão bibliográfica de Silvio Almeida39, entendemos que 

o racismo fez parte da história da sociedade brasileira desde a colonização e escravidão e se 

perpetua até os dias atuais, sendo parte estrutural do Estado. Veremos a seguir a relação do 

racismo com o sistema penal brasileiro. 

 

2.2 O sistema penal e o genocídio da população negra 

 

 
31 Ibid. p. 113. 
32 Ibid. p. 113. 
33 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. In: Racismo Estrutural, 2019. p. 113. 
34 Ibid. 
35 Ibid. p.116. 
36 MBEMBE, Achille. Necropolítica. São Paulo: N-1, 2018. 
37 Ibid.  
38 ALMEIDA, Silvio. Op. Cit. p. 124.  
39 Ibid. 
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O trabalho de Ana Flauzina40 possui grande relevância no mundo acadêmico quando 

tratamos da questão racial e o encarceramento em massa da população negra no Brasil. 

Flauzina41 apresenta o sistema penal como um empreendimento genocida, no qual o racismo é 

utilizado para a seletividade dos indivíduos que devem ser privados de liberdade.  

Nessa lógica da criminologia crítica, é essencial compreendermos que há uma 

seletividade do sistema punitivo, que tem como alvo um determinado grupo da sociedade. O 

trabalho de Flauzina42 elucida este pensamento apresentando a teoria do etiquetamento, na qual 

indivíduos são rotulados como criminosos apenas pela sua cor ou alguma característica, o que 

impacta diretamente no encarceramento das pessoas negras e pobres. 

A autora43 expõe evidências da discriminação do sistema penal, principalmente 

relacionadas às condenações de delitos cometidos por pessoas com cores de pele diferentes. É 

apresentado que os crimes cometidos por pessoas brancas não são punidos da mesma forma e, 

muitas vezes, não há condenação, o que é totalmente diferente do que ocorre quando falamos 

de pessoas negras. Dessa forma, Flauzina explica que “o sistema penal não foi concebido para 

atingir a todos os delitos e delinquentes, sob o risco de decretar sua própria falência. Trata-se 

de uma estrutura vocacionada para atingir os crimes relacionados aos setores socialmente mais 

vulneráveis.”44 

No subcapítulo “Sistemas Penais Latino-americanos: materializando o imaginário 

racista”, Flauzina45 apresenta a violência dos sistemas penais na América Latina e a incidência 

de perdas humanas, que está diretamente associado a um projeto genocida guiado pelo racismo. 

Para a autora, o racismo está “nas bases de sustentação do processo histórico latino-

americano.”46 

Dessa forma, podemos compreender que o genocídio de certa parte da população está 

vinculado ao racismo e o poder estatal, o que impacta no aumento de pessoas negras 

encarceradas. Para Flauzina, “a intervenção truculenta e o número excessivo de mortes 

causados na movimentação de nossos aparatos de controle estão, dessa maneira, estritamente 

vinculados aos pressupostos racistas que desenham o quadro da “inadequação social” do 

contingente negro em toda a região.”47 

 
40 FLAUZINA, Ana Luiz Pinheiro. Op. Cit. 
41 Ibid.  
42 Ibid. p. 19.  
43 Ibid. p. 23. 
44 Ibid. p. 24. 
45 Ibid. p. 28. 
46 Ibid. p. 32. 
47 Ibid. p. 33. 
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A partir disso, a autora48 argumenta que o Brasil é um dos maiores exemplos quando 

falamos do uso do sistema penal para controlar a população negra. Flauzina expõe que a 

“relação estabelecida entre racismo e sistema penal no Brasil se dá de uma maneira íntima e 

enviesada.”49 

No capítulo seguinte “Apontando para o genocídio: o racismo como fundamento do 

extermínio”, Flauzina nos mostra a estreita relação entre o sistema penal brasileiro e o racismo, 

parte do projeto do Estado que “trabalha flagrantemente para o extermínio da população negra 

e que, valendo-se das várias dimensões do aparelho institucional, tem sua faceta mais 

explicitada nos mecanismos do controle penal.”50 

Portanto, de acordo com o exposto por Ana Flauzina, é nítida a seletividade do sistema 

punitivo, que visa o controle e extermínio da população negra, especialmente no Brasil. Isso é 

evidenciado pelas políticas de perseguição, violência e encarceramento desse determinado 

grupo da sociedade, que segundo a autora, “aponta para a existência de uma plataforma 

genocida de Estado.”51  

 

2.3 O encarceramento da população negra brasileira e problemas enfrentados no cárcere 

 

Juliana Borges, em seu livro Encarceramento em Massa52, traz um debate importante 

sobre o racismo e a política de encarceramento do Estado brasileiro para garantir o controle 

social da população negra. 

A autora53 aborda a questão da interseccionalidade, a partir da concepção do feminismo 

negro, para discutir o encarceramento vinculado à questão de gênero. Os homens são maioria 

nas unidades prisionais, mas o número de mulheres presas é o que mais cresce no Brasil, 

representando mais de 300% de aumento em comparação com a população masculina.54. 

É ressaltado que a maioria da população prisional é negra e tem seus direitos violados 

sistematicamente. Segundo Borges, “além da privação de liberdade, ser encarcerado significa a 

negação de uma série de direitos e uma situação de aprofundamento de vulnerabilidades. Tanto 

 
48 Ibid. p. 33. 
49 Ibid. p. 34. 
50 Ibid. p. 41. 
51 Ibid. p. 14. 
52 BORGES, Juliana. Op. Cit. 
53 Ibid. 
54 INFOPEN Mulheres, 2014. In: Encarceramento em massa, 2019. 
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o cárcere quanto o pós-encarceramento significam a morte social desses indivíduos negros e 

negras”55. 

A autora56 aborda que o sistema de justiça criminal tem profunda conexão com o 

racismo e é uma das instituições mais fundamentais no processo de genocídio da população 

negra, fato este trabalhado por Flauzina57, como vimos anteriormente. Com isso, apresenta-se 

que existe um grupo-alvo que é considerado criminoso e sofre as consequências de um sistema 

penal seletivo. 

Além disso, a Guerra às Drogas se mostra como uma narrativa para manter a população 

negra vigiada a partir da militarização de territórios periféricos e legitima a violência do Estado 

contra esse grupo. Após a aprovação da Lei de Drogas nº 11.343 de 2006, verificou-se um 

aumento de 707% da população carcerária.58              

Portanto, o sistema penal brasileiro é pautado pelo racismo, utilizado como um 

mecanismo de eliminação do segmento negro, contribuindo para o genocídio dessa população. 

Esse assunto é “de fundamental importância sistêmica na reprodução de injustiças e 

desigualdades étnico-raciais, econômicas, sociais e políticas, e acaba por ser deixado de lado 

mesmo entre uma produção e construção de lutas progressistas na sociedade.”59 

Somado a obra de Borges60, também consideramos alguns números estatísticos sobre o 

sistema carcerário brasileiro e problemas enfrentados pela população privada de liberdade. De 

acordo com dados do Infopen61, até 2019, a totalidade de pessoas privadas de liberdade no 

Brasil era de 755.274. Destes, 229.823 são presos provisórios sem condenação definitiva, o que 

contribui para a superlotação do sistema carcerário brasileiro.  

A superlotação favorece a disseminação de doenças e dificulta o acesso ao atendimento 

médico e produtos essenciais para a sobrevivência humana, privando as pessoas encarceradas 

de seus direitos básicos. Essa questão é tratada por Alexandre Campos, que afirma: 

 

No Brasil, existem diferentes setores sociais nos quais podem apontar violações 

sistemáticas de direitos fundamentais decorrentes de falhas estruturais, a começar por 

políticas públicas insuficientes: saneamento básico, saúde pública, consumo de crack. 

Atualmente, talvez seja o sistema carcerário brasileiro o que produz o maior grau de 

violação generalizada de direitos humanos decorrente de omissões e falhas estruturais 

 
55 BORGES, Juliana. Op. Cit. p. 22. 
56 Ibid. p. 22. 

57 FLAUZINA, Ana Luiz Pinheiro. Op. Cit. 
58 BORGES, Juliana. Op. Cit. p. 24. 
59 Ibid. p. 41. 
60 Ibid. 
61 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Infopen. Op. Cit. 
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e agravada pela sistemática inércia e incapacidade das autoridades públicas em 

superar tal quadro.62 

 

Desse modo, a bibliografia mostra que, no sistema carcerário, ocorrem diversas 

violações de direitos humanos que envolvem risco à vida e à integridade das pessoas privadas 

de liberdade. Além de problemas de infraestrutura e superlotação mencionados, há muitas 

denúncias de violência, maus-tratos, tortura e casos de morte em unidades prisionais, como 

evidencia a organização Pastoral Carcerária63.  

A partir de agora, iremos nos aprofundar nas questões que envolvem o Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos. 

 

3. SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS 

 

3.1 Comissão e Corte Interamericanas de Direitos Humanos e Medidas de Urgência 

 

Os direitos humanos na região das Américas tem como instrumentos formais principais 

quatro documentos, sendo eles a Carta da Organização dos Estados Americanos, a Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem, a Convenção Americana de Direitos Humanos 

e o Protocolo de São Salvador. Hoje, há dois órgãos principais do sistema interamericano, a 

Corte e Comissão Interamericanas. Iremos nos ater especialmente ao papel da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, já que as medidas cautelares, objeto deste estudo, são de 

sua competência.  

A criação da OEA ocorreu em um contexto de Guerra Fria, em 1948, a partir da 

assinatura da carta em Bogotá com o objetivo de alcançar entre os Estados membros “uma 

ordem de paz e de justiça, para promover sua solidariedade, intensificar sua colaboração e 

defender sua soberania, sua integridade territorial e sua independência”64. Atualmente, a OEA 

é constituída por 35 países das Américas, sendo eles: Antígua e Barbuda, Argentina, Bahamas, 

Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El 

Salvador, Equador, EUA, Grenada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, 

Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Santa Lúcia, 

São Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela.  

 
62 CAMPOS, Alexandre. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 264-265. 
63 PASTORAL CARCERÁRIA. Tortura em tempos de encarceramento em massa. ASAAC: São Paulo, 2016. 
64ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. “Quem somos”. Disponível em: 

<http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp.> 
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O Sistema Interamericano de Direitos Humanos é responsável por monitorar a proteção 

dos direitos humanos nos países membros da Organização dos Estados Americanos (OEA). A 

Comissão e a Corte Interamericanas têm como uma de suas funções a deliberação sobre 

concessão de medidas de urgência às pessoas que estejam sofrendo riscos de violações 

iminentes de direitos humanos. 

A criação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) ocorreu na V 

Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores da OEA, em 1959. O seu 

desenvolvimento institucional foi consagrado no Protocolo de Buenos Aires em 1967, que 

entrou em vigor em 1970, como emenda da Carta da OEA. 

Com isso, no artigo 1062 da Carta da OEA, ficou disposto que a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos tem, em termos gerais, a missão de promover o respeito e 

a defesa dos direitos humanos e servir como órgão consultivo da Organização.65   

A Comissão Interamericana, tem, entre suas principais competências, o recebimento de 

denúncias da sociedade civil quanto às violações de direitos humanos e os pedidos de medidas 

cautelares. Além disso, ela possui múltiplos mecanismos para o monitoramento da situação dos 

direitos humanos nos Estados, como visitas aos países, desenvolvimento de relatórios sobre um 

tema específico ou sobre a situação dos direitos humanos em um determinado país, e a 

elaboração de recomendações aos Estados. 

Especificamente sobre as medidas de urgência, de acordo com o artigo 25 do 

Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos:  

 

a Comissão poderá, por iniciativa própria ou a pedido de parte, solicitar que um Estado 

adote medidas cautelares. Essas medidas, tenham elas ou não conexão com uma 

petição ou caso, deverão estar relacionadas a situações de gravidade e urgência que 

apresentem risco de dano irreparável às pessoas ou ao objeto de uma petição ou caso 

pendente nos órgãos do Sistema Interamericano.66  

 

Dessa forma, as medidas cautelares se apresentam como um recurso da sociedade civil 

que o Sistema Interamericano disponibiliza em casos de graves ameaças aos direitos humanos. 

Ainda segundo o Regulamento da Comissão, ao analisar um caso e tomar as decisões:  

 

[...] a Comissão considerará que:    

 

a. “gravidade da situação” significa o sério impacto que uma ação ou omissão pode 

ter sobre um direito protegido ou sobre o efeito eventual de uma decisão pendente em 

um caso ou petição nos órgãos do Sistema Interamericano;  

 
65 RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. 
66 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Regulamento da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, 2009. p. 10. 
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b. a “urgência da situação” é determinada pelas informações que indicam que o risco 

ou a ameaça são iminentes e podem materializar‐se, requerendo dessa maneira ação 

preventiva ou tutelar; e    

 

c. “dano irreparável” significa os efeitos sobre direitos que, por sua natureza, não são 

suscetíveis de reparação, restauração ou indenização adequada. 67 

 

Já a Corte Interamericana, criada em 1979, é o tribunal de direitos humanos criado pela 

Convenção Americana de Direitos Humanos. Ela é responsável por, entre outras funções, julgar 

os casos nos quais a Comissão solicita medidas provisórias diante do descumprimento ou falta 

de efetividade de suas recomendações, feitas em pedidos de cautelares. As medidas provisórias, 

são um mecanismo da Corte para evitar danos irreparáveis às pessoas, requerendo ao Estado 

providências urgentes e necessárias para a proteção dos direitos humanos. 

Conforme o Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no seu artigo 

27 “em qualquer fase do processo, sempre que se tratar de casos de extrema gravidade e 

urgência e quando for necessário para evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, ex officio, 

poderá ordenar as medidas provisórias que considerar pertinentes [...]”68. 

 

3.2 Relatórios Temáticos e sobre o Brasil da CIDH e como as questões do problema 

estrutural do cárcere e marcadores sociais são tratados 

 

Como apresentado anteriormente, o problema estrutural do sistema carcerário brasileiro 

é composto por graves violações de direitos humanos das pessoas privadas de liberdade e há 

uma relação intrínseca entre o encarceramento e a questão racial.  

Para definição de marcadores sociais de diferença consideramos o conceito utilizado na 

perspectiva das ciências sociais que refere-se a “sistemas de classificação que organizam a 

experiência ao identificar certos indivíduos com determinadas categorias sociais”69. Desse 

modo, marcadores sociais relaciona-se as questões de raça, gênero, sexualidade, classe, idade, 

entre outros aspectos que se correlacionam quando abordamos problemas de desigualdade e 

discriminação. Ao analisar os dados sobre as pessoas privadas de liberdade e observar a 

realidade do sistema prisional, verificamos que a maioria dessa população é negra e pobre. Por 

isso, demos foco nos marcadores sociais de raça e classe no decorrer do trabalho. 

 
67 Ibid. p. 10. 
68 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Regulamento da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, 2009. p. 10. 
69 ZAMBONI, Marcio. Marcadores Sociais. Sociologia Especial, 2018. p. 13. 
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Assim, antes da análise das medidas cautelares, torna-se pertinente identificar como a 

CIDH aborda a questão do problema estrutural do cárcere no Brasil e a presença de marcados 

sociais em seus relatórios oficiais. Para isso, buscou-se nos documentos palavras-chaves 

relacionadas a essa temática, como “problema estrutural”, “pessoas privadas de liberdade”, 

“sistema prisional”, “prisões”, “cárcere”, “encarceramento”, “marcadores sociais”, “raça”, 

“questão racial”, “negros”, “população negra”, “pobres”, “classe baixa”, entre outros termos. 

Os principais relatórios que tratam da questão carcerária, questão racial e direitos 

humanos disponibilizados pela Comissão são: Relatório sobre os Direitos Humanos das Pessoas 

Privadas de Liberdade nas Américas, Princípios e Boas Práticas para Proteção das Pessoas 

Privadas de Liberdade nas Américas, Relatório sobre a Situação das Pessoas Afrodescendentes 

nas Américas e Relatório sobre a Situação dos Direitos Humanos no Brasil. 

 

3.2.1 Relatório sobre os Direitos Humanos das Pessoas Privadas de Liberdade nas 

Américas 

 

Primeiramente, iremos analisar o Relatório sobre os Direitos Humanos das Pessoas 

Privadas de Liberdade nas Américas70, aprovado pela CIDH em 31 de dezembro de 2011. Ele 

destina-se, principalmente, as autoridades públicas, organizações da sociedade civil e outros 

atores vinculados à proteção dos direitos das pessoas privadas de liberdade.  O relatório tem o 

objetivo de apresentar as violações de direitos humanos das pessoas encarceradas que ocorrem 

de forma sistemática nas Américas e recomendar medidas que devem ser adotadas, visando 

colaborar com o pleno respeito e garantia desses direitos para o grupo em questão. 

Este relatório afirma que a Comissão tem dedicado atenção especial à situação das 

pessoas privadas de liberdade nas Américas, com visitas in loco, elaboração de relatórios em 

casos contenciosos e concessão de um número significativo de medidas cautelares destinadas a 

proteger as pessoas encarceradas.71  

No documento, o órgão reconhece que o respeito aos direitos das pessoas privadas de 

liberdade é um dos principais desafios enfrentados pelos Estados membros da Organização dos 

Estados Americanos, sendo necessária a implementação de políticas públicas e adoção de 

medidas imediatas para solucionar os problemas que afetam gravemente os direitos humanos 

da população carcerária.  

 
70 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe sobre los derechos humanos de las 

personas privadas de libertad en las Americas. Op. Cit. 
71 Ibid. 
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Segundo o relatório, os principais problemas identificados no sistema prisional dos 

países das Américas referem-se a superlotação, condições físicas deficientes dos 

estabelecimentos, falta de serviços básicos, violência e falta de controle efetivo pelas 

autoridades, uso excessivo da força e de tortura, uso excessivo de prisões provisórias (que 

afetam diretamente a superlotação), ausência de medidas eficazes para a proteção dos grupos 

vulneráveis, falta de trabalho e programas educacionais, corrupção e falta de transparência na 

gestão dos presídios.  

A Comissão afirma que, diante do exposto no relatório, é evidente a existência de um 

problema estrutural que afeta seriamente os direitos humanos das pessoas privadas de liberdade 

nas Américas, como direito à vida e à integridade pessoal. Isso é visto como resultado de 

décadas de abandono dos problemas prisionais pelos governos dos Estados membros, assim 

como desinteresse das sociedades. Portanto, é essencial que os Estados tomem medidas 

concretas para resolver o problema estrutural em questão.  

Dessa forma, podemos considerar que a Comissão leva em consideração, nesse 

relatório, o problema estrutural que envolve o sistema carcerário, diante de toda as afirmações 

sobre esta questão. Por outro lado, a questão racial não foi mencionada em nenhuma parte do 

documento. Verifica-se apenas uma linha na nota de rodapé tratando de um caso específico da 

Nicarágua, no qual relata o preconceito contra as pessoas afrodescendentes dentro do presídio. 

Com relação ao marcador social de classe, é dito apenas que no Equador e Paraguai, há 

ausência de uma administração judicial, recursos insuficientes, politização e corrupção nas 

instituições judiciais, policiais e penitenciárias que impactam principalmente as pessoas mais 

pobres e, consequentemente estas tornam-se a maioria da população encarcerada. Ou seja, nesse 

relatório não é abordado que os marcadores sociais, tanto de raça quanto de classe, são 

relevantes para a identificação de impactos desiguais das violações de direitos humanos nos 

sistemas prisionais. 

 

3.2.2 Princípios e Boas Práticas para Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas 

Américas 

 

O documento Princípios e Boas Práticas para Proteção das Pessoas Privadas de 

Liberdade nas Américas72 foi aprovado pela CIDH em 31 de março de 2008, mas sua elaboração 

 
72 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Princípios e Boas Práticas sobre a Proteção 

das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas, 2008. 
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teve início em 2005, sob a orientação da Relatoria sobre os Direitos das Pessoas Privadas de 

Liberdade nas Américas.  

Nesse relatório, destaca-se a necessidade de garantir a proteção efetiva dos direitos das 

pessoas privadas de liberdade, dado sua situação particular de vulnerabilidade. São 

apresentados 25 princípios, sendo eles: Tratamento Humano, Igualdade e Não-Discriminação, 

Liberdade Pessoal, Legalidade, Devido Processo Legal, Controle Judicial e Execução da Pena, 

Petição e Resposta, Direitos e Restrições, Ingresso, Registro, Exame Médico e Transferências, 

Saúde, Alimentação e Água Potável, Alojamento, Condições de Higiene e Vestuário, Educação 

e Atividades Culturais, Trabalho, Liberdade de Consciência e Religião, Liberdade de 

Expressão, Associação e Reunião, Medidas Contra a Superlotação, Contato com o Mundo 

Exterior, Separação por Categoria, Pessoal dos Locais de Privação de Liberdade, Exames 

Corporais, Inspeção de Instalações e Outras Medidas, Regime Disciplinar, Medidas para 

Combater a Violência e as Situações de Emergência, Inspeções Institucionais, e por fim, 

Princípio da Interpretação. 73 

É certo que todos esses princípios são de grande relevância para a garantia dos direitos 

da população prisional, porém eles não costumam ser observados na prática. Notadamente o 

Brasil, cuja a realidade vemos de perto, não segue esses princípios. Um grande exemplo, é a 

própria situação de superlotação dos presídios brasileiros. No documento em questão, a 

superlotação é considerada uma violação de direitos humanos cruel, desumana e degradante. 

De qualquer modo, o relatório não menciona os problemas enfrentados no sistema 

carcerário como estruturais e sistemáticos. Em relação aos marcadores sociais, não há referência 

a questão de classe e raça, apenas um parágrafo menciona que medidas destinadas a proteger 

minorias, como afrodescendentes, mulheres, povos indígenas e deficientes, não serão 

consideradas discriminatórias.  

 

3.2.3 Relatório sobre a Situação das Pessoas Afrodescendentes nas Américas 

 

O Relatório sobre a Situação das Pessoas Afrodescendentes nas Américas74 foi aprovado 

pela CIDH em 05 de dezembro de 2011. Este documento busca fortalecer os direitos da 

população afrodescendente como uma ferramenta de proteção dessas pessoas e de 

empoderamento, dando visibilidade aos preconceitos que essa parte da população enfrenta. 

 
73 Ibid. 
74 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe sobre las personas afrodescendentes 

en las Amricas. Op. Cit. 
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O relatório afirma que “os afrodescendentes nas Américas historicamente sofreram e 

continuam sofrendo de exclusão, racismo e discriminação racial, e se tornaram invisíveis, 

embora constituam a maioria da população de alguns Estados da região.”75 Segundo a CIDH, 

os princípios de igualdade e não discriminação não são plenamente garantidos para os 

afrodescendentes nas Américas, afirmando uma situação de discriminação estrutural. 

O documento informa que os afrodescendentes dos países das Américas vivem em áreas 

mais pobres e com menos infraestrutura, consequentemente, estão mais expostos ao crime e 

violência. Somado a isso, a população negra enfrenta mais obstáculos no acesso e obtenção de 

justiça e ainda, sofre com preconceitos raciais nos sistemas de Justiça Criminal.  

Com relação ao sistema prisional, o relatório afirma que a questão racial orienta a 

discriminação na detenção e investigação da população afrodescendente. Desse modo, a CIDH 

considera fundamental a extinção dos estereótipos institucionalizados em relação às pessoas 

negras, sendo cabível a sanção de agentes de segurança que atuam com base no perfil racial. 

Isso vai de encontro com o que foi tratado neste trabalho, especificamente no capítulo “O 

sistema prisional e o encarceramento da população negra brasileira”. 

O documento apresenta o uso da raça e a cor da pele como base para estabelecer e 

graduar a condenação criminal, mesmo sendo proibidos pelos instrumentos do sistema 

interamericano de proteção de direitos humanos. Diante disto, a CIDH faz recomendações para 

garantir os direitos humanos das pessoas afrodescendentes e solicita aos Estados a adoção de 

medidas jurídicas e políticas como forma de adequar suas legislações e processos internos, bem 

como medidas urgentes que visem superar a atual situação de discriminação estrutural que afeta 

essa parte da população. 

Portanto, nesse relatório, a CIDH reconhece a relação entre a questão racial e o 

encarceramento de pessoas negras e pobres. Até o momento, entre os relatórios analisados, esse 

foi o único que apresentou a associação entre o sistema carcerário e os marcadores sociais. 

Vimos que nos relatórios específicos que tratam do sistema prisional, essa questão não é 

abordada. 

 

3.2.4 Relatório sobre a Situação dos Direitos Humanos no Brasil 

 

 
75 Ibid. p. 5. 
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O Relatório sobre a Situação dos Direitos Humanos no Brasil76 foi publicado em 12 de 

fevereiro de 2021, e trata a situação dos direitos humanos no país até dezembro de 2019, após 

visitas in loco no ano anterior. Esse documento é um diagnóstico extenso sobre a situação 

brasileira em diversos temas, o que inclui pessoas afrodescendentes, comunidades quilombolas, 

mulheres, povos indígenas, camponeses e trabalhadores rurais, pessoas sem-terra e sem-teto, 

moradores de favelas e áreas periféricas, e pessoas privadas de liberdade.77  

Com relação ao sistema carcerário, a CIDH destaca os principais problemas de direitos 

humanos identificados, como espaços superlotados, deficiências estruturais extremas, maus-

tratos e atos de tortura. O relatório informa que o Brasil possui altas taxas de superlotação 

devido, entre outros fatores, à uma política carcerária que privilegia o encarceramento em 

detrimento de medidas alternativas passíveis de serem adotadas. Além disso, apresenta que as 

políticas de combate às drogas iniciadas nos anos 90 também contribui para o aumento da 

população prisional, fato já mencionado neste trabalho no primeiro capítulo, e afeta 

principalmente as comunidades mais pobres e periféricas.  

Destaca-se a determinação de prisões provisórias de forma exacerbada, aplicada 

contrariamente ao seu caráter excepcional. Quanto a isso, a CIDH recomenda a implementação 

de audiências de custódia para evitar prisões desnecessárias, o que se apresenta como um grande 

desafio no Brasil, visto que não é uma prática adotada constantemente e não está disponível em 

todo o território nacional. 

Ademais, a CIDH demonstra preocupação com a superlotação dos presídios, que 

chegam a ter o triplo da população carcerária do que seria sua capacidade, e o uso constante de 

tortura e tratamentos desumanos por agentes carcerários. Assim como atenta aos precários 

serviços de saúde dentro das unidades prisionais, que inclui a falta de profissionais da saúde, 

falta de medicamentos, favorecendo o contágio de doenças infecciosas. 

Um dado importante exposto neste documento é a certificação de que há uma 

predominância de pessoas afrodescendentes no sistema penitenciário, cerca de 65,9% do total 

da população carcerária, de acordo com dados do Infopen.78 De acordo com a CIDH, isso 

demonstra que a discriminação racial contribui para que as pessoas negras sejam mais 

propensas a serem presas. Somado a isso, afirma-se que “o alto grau de racismo institucional 

verificado no Brasil ocasiona que os afrodescendentes corram um risco significativamente 

 
76 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório sobre a Situação dos Direitos 

Humanos no Brasil. Op. Cit. 
77 Ibid. 
78 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Infopen. Op. Cit. 
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maior de prisão em massa, abuso policial, tortura, maus-tratos e discriminação nas prisões.”79 

Assim como são sentenciados com penas mais rígidas e duradouras.  

O relatório também ressalta a questão do encarceramento de mulheres, principalmente 

jovens e negras. Mesmo não sendo maioria da população prisional, esta população representa 

o dado que mais cresce nos dias atuais, sendo que, no período de 2006 a 2019, o número de 

mulheres encarceradas cresceu quase 116,27%80. 

Diante de todos esses pontos expostos no relatório sobre a situação dos direitos humanos 

no Brasil, é notório que a CIDH constata a existência de um problema estrutural no sistema 

carcerário brasileiro e considera os marcadores sociais de raça e classe, visto que, assume que 

as pessoas negras tendem a serem encarceradas devido à sua cor.  

Podemos concluir que dos quatro relatórios analisados, metade menciona as questões de 

raça e classe existentes em nossa sociedade. Assim, consideramos que a Comissão 

Interamericana contempla (ou pelo menos já contemplou) os marcadores sociais em seus 

documentos oficiais. Com isso, nos questionamos se a CIDH também considera essas questões 

nas medidas cautelares quando nos referimos ao sistema prisional brasileiro, o que iremos 

analisar no último capítulo. 

 

3.3 Medidas cautelares sobre pessoas privadas de liberdade nas Américas 

 

A partir da leitura da bibliografia pertinente, observa-se que as medidas cautelares não 

são frequentes objetos de pesquisa, as quais com maior frequência têm como foco decisões da 

Corte Interamericana. Uma exceção é o trabalho de Herrera e Haeck81, que faz uma análise do 

impacto das medidas cautelares sobre as pessoas privadas de liberdade nas Américas entre os 

anos de 1994 a 2014. 

Um dos pontos importantes para ressaltar é o que Herrera e Hayek trazem sobre o poder 

da CIDH e a discussão sobre a obrigatoriedade das medidas cautelares. Segundo eles82, existe 

um reconhecimento explícito e generalizado do poder da Comissão por parte dos Estados-

membros, incentivado pela Assembleia Geral da OEA para seguirem as recomendações da 

CIDH. 

 
79 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório sobre a Situação dos Direitos 

Humanos no Brasil. Op. Cit. p. 65. 
80 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Infopen. Op. Cit. 
81 HERRERA, Clara Burbano; HAECK, Yves. Op Cit. 
82 Ibid. p. 92. 
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De acordo com os autores83, o maior número de casos de medidas cautelares contra 

diferentes Estados da América trata de pessoas privadas de liberdade, que enfrentam sentenças 

de morte, problemas de saúde, falta de acesso a atendimento médico e más condições das 

prisões. Assim, eles apresentam dados quantitativos das medidas cautelares nas Américas. 

 Durante os anos de 1994 e 2014, a Comissão concedeu 822 medidas cautelares em 

casos relativos aos Estados membros, sendo 227 sobre pessoas encarceradas.84 Dentre o total 

das medidas cautelares, 18% representam casos nos quais os encarcerados foram sentenciados 

a morte, sendo a maioria com problemas mentais ou menores de idade. 26 casos referem-se à 

condição de saúde nos presídios, principalmente falta de acesso a atendimento médico, 

condições sanitárias precárias e risco de doenças infecciosas. 24 casos tratam de condições 

gerais na detenção, como superlotação, abusos físicos e sexuais de mulheres. 85 

Após a apresentação desses dados, Herrera e Hayek trazem o debate sobre o impacto 

das medidas cautelares. Eles86 ressaltam a distinção entre “Cumprimento” e “Impacto”. Nesse 

sentido, “Cumprimento” refere-se às ações que os Estados adotam com o objetivo de cumprir 

as recomendações das medidas cautelares. Já o “Impacto” relaciona-se aos efeitos das medidas 

cautelares nos beneficiários e a sociedade, que incluem, por exemplo, o declínio da taxa de 

superlotação e diminuição da taxa de violência.  

Os autores87 apontam dificuldade de avaliar o impacto da medida cautelar, pois os 

Estados não enviam informações recorrentes para a Comissão. Alguns fatores apresentados que 

podem afetar o impacto das medidas cautelares são a disposição do Estado em implementar 

essas medidas e o interesse em concretizá-las, visto que o sistema carcerário não é uma 

prioridade das autoridades estatais e da sociedade em geral. 

Como vimos, o artigo de Herrera e Haeck traz uma análise das medidas cautelares 

referentes a América como um todo e dão foco à questão do impacto dessas medidas. O presente 

trabalho, por outro lado, pretende elaborar e aprofundar a análise especificamente dos casos 

referentes ao Brasil e busca identificar como a CIDH aborda o problema estrutural do cárcere 

brasileiro e os marcadores sociais envolvidos. 

 

4. LEVANTAMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES SOBRE O BRASIL 

 

 
83 Ibid. p. 94. 
84 Ibid. p. 90. 
85 Ibid. p. 95-96 
86 Ibid. p. 98. 
87 Ibid. p. 101. 
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Para a realização do levantamento das medidas cautelares sobre o Brasil, foi necessário 

acessar o site88 da Comissão Interamericana, onde é possível utilizar um filtro para encontrar 

as cautelares relativas a um determinado Estado-membro. O site apresenta todas as medidas 

cautelares a partir de 1995 com um breve resumo dos fatos que estão presentes em cada caso. 

Em 2013, a CIDH passou a disponibilizar o inteiro teor das decisões, apresentando maiores 

detalhes sobre os casos.  

Para uma análise mais geral, podemos utilizar todo o universo das medidas cautelares 

sobre o Brasil, inclusive as medidas nas quais não há inteiro teor disponível, pois algumas 

informações podem ser identificadas a partir dos resumos dos casos. Desse modo, ao buscar 

pelas medidas referentes ao Brasil, contabiliza-se um total de 46 decisões desde 1995 até o ano 

de 2020. Após catalogar todos os casos em um banco de dados e identificar as localidades, 

beneficiários e os riscos de ameaças aos direitos humanos, foi possível realizar algumas análises 

que veremos a seguir. 

A partir dos resumos dos casos, podemos identificar que os beneficiários das medidas 

cautelares sobre o Brasil são, em sua maioria, defensores e defensoras de direitos humanos, 

membros de comunidades indígenas e pessoas privadas de liberdade. Além desses grupos, a 

categoria “Outros”, considera casos nos quais há pessoas ameaçadas devido a participação em 

alguma organização ou que sofreu ameaças em decorrência de suas atividades, mas não fazem 

parte das categorias específicas acima indicadas. Foi criado o gráfico a seguir para facilitar a 

visualização de beneficiários por quantidade de casos:  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 
88 Site da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Op. Cit. 
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Assim, verificamos que o sistema carcerário é o principal alvo de medidas cautelares, 

contabilizando um total de 19 decisões. Isso indica que do total das decisões em que o Brasil 

recebeu recomendações da Comissão Interamericana, mais de 40% diz respeito à situação das 

pessoas privadas de liberdade. 

Nos resumos de cada caso disponibilizados pela CIDH no site oficial, conseguimos 

identificar os estados do Brasil nos quais estão localizadas as unidades prisionais que foram 

objeto das medidas cautelares, como mostra o gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Desse modo, é possível visualizar que o Rio de Janeiro é o estado com maior número 

de casos, 6 no total, relacionados ao risco iminente de violação de direitos humanos no sistema 

prisional. Logo, em seguida, aparece São Paulo, com 5. Podemos concluir que o Sudeste é a 

região com maior número de solicitação de medidas cautelares sobre o sistema carcerário. No 

gráfico a seguir, isso fica ainda mais evidente: 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Levando em consideração, todos os casos levados à Comissão Interamericana referentes 

ao sistema prisional brasileiro, apresenta-se uma tabela identificando o ano da decisão, o local 

(como presídios, delegacias ou unidades socioeducativas) e o respectivo estado: 

 

Ordem Ano Local Estado 

1 1996 
Instituto Padre Severino, Escola João Luis Alves e Escola 

Santos Dumont 
Rio de Janeiro 

2 1998 Casa de Detenção de São Paulo – Carandiru São Paulo 

3 2000 Penitenciária Pública de Sorocaba São Paulo 

4 2002 Penitenciária Urso Branco Rondônia 

5 2004 
Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM 

Tatuapé) 
São Paulo 

6 2006 Centro Especializado de Atenção ao Menor (CAJE) 
Distrito 

Federal 

7 2006 Delegacia de Polícia nº 76 Rio de Janeiro 

8 2007 Cadeia Pública de Guarujá São Paulo 

9 2009 Unidade de Internação Socioeducativa (UNIS) Espírito Santo 

10 2009 Penitenciária de Polinter-Neves Rio de Janeiro 

11 2010 Departamento da Polícia Judicial (DPJ) Espírito Santo 

12 2011  Prisão Professor Aníbal Bruno Pernambuco 

13 2013 Complexo Penitenciário de Pedrinhas Maranhão 

14 2013 Presídio Central de Porto Alegre (PCPA) 
Rio Grande do 

Sul 

15 2015 
Unidades de Atendimento Socioeducativo de Internação 

Masculina 
Ceará 

16 2016 
Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente 

(CASA)  
São Paulo 

17 2016 Instituo Penal Plácido de Sá Carvalho Rio de Janeiro 

18 2019 Penitenciária Evaristo de Moraes  Rio de Janeiro 

19 2020 Penitenciária Pública Jorge Santana Rio de Janeiro 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Diante desta lista de casos, nos questionamos sobre quais os tipos de situação ou riscos 

levados ao sistema interamericano. O sistema carcerário brasileiro, como já apontado neste 

trabalho, especialmente a partir da revisão bibliográfica e análise de relatórios oficiais da CIDH, 

sofre uma grande crise, principalmente pela superlotação, falta de acesso a atendimento médico 

e itens de higiene, violência e tortura.  

Com a pesquisa realizada das medidas cautelares sobre pessoas privadas de liberdade 

no Brasil, é possível identificar as violações de direitos humanos apresentados à Comissão 

Interamericana em cada caso.  Para este tipo de análise, podemos considerar todas as decisões 

desde 1995 até 2020, pois os breves resumos disponibilizados pela CIDH apresentam essas 

informações de forma resumida.  

A partir desse levantamento, identificamos que, entre os 19 casos do sistema prisional 

brasileiro: 11 tratam de tortura, maus-tratos, abuso sexual e mortes sem causas justificadas; 8 

casos denunciam condições deterioráveis das celas e presídios, incluindo problemas de 

infraestrutura e falta de acesso água, ventilação e iluminação; 7 casos envolvem a falta de 

atendimento médico adequado e acesso à saúde; 2 casos explicitam a questão da disseminação 

de doenças infecciosas; e 11 abordam a superlotação. Vale ressaltar que em um mesmo caso 

podemos verificar diferentes problemas que envolvem as pessoas privadas de liberdade. De 

acordo com a CIDH, os riscos de violações de direitos humanos gerados por essas condições 

referem-se ao direito à vida, à integridade pessoal e à saúde. 

Portanto, conclui-se que tortura, maus-tratos, condições precárias de detenção e 

superlotação são os principais problemas que aparecem nas medidas de urgência da CIDH 

quando falamos do sistema carcerário brasileiro. Assim, a partir das informações levantadas 

sobre as medidas cautelares relacionadas as pessoas privadas de liberdade, a revisão 

bibliográfica realizada e a análise dos relatórios da Comissão, vemos que o problema que 

envolve a questão prisional no Brasil pode ser considerado estrutural e presente de forma 

sistemática em todo o território nacional, em diferentes instituições prisionais, evidenciando 

uma situação grave e generalizada. 

 

5. O PROBLEMA ESTRUTURAL SUBJACENTE AS VIOLAÇÕES DE DIREITOS 

HUMANOS DO CÁRCERE E OS MARCADORES SOCIAIS NAS MEDIDAS 

CAUTELARES 

 

Depois de verificarmos que a Comissão Interamericana considera o problema estrutural 

do cárcere e os marcadores sociais em alguns de seus documentos oficiais, e após a exposição 
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dos resultados da análise dos resumos das deliberações da Comissão sobre as medidas 

cautelares, interessa-nos olhar agora o inteiro teor dos casos para identificar se a CIDH 

considera o problema estrutural do cárcere e a presença de marcadores sociais ao realizar as 

recomendações ao Brasil. O inteiro teor é essencial para fazermos este tipo de análise, pois os 

resumos utilizados no capítulo anterior são insuficientes para nos aprofundarmos em cada caso. 

Dessa forma, iremos avaliar os documentos oficiais das medidas cautelares 

disponibilizados no site89 do órgão a partir de 2013, quando a CIDH passou a disponibilizar o 

inteiro teor das decisões. No site, é possível filtrar o ano e o país, no caso o Brasil, e encontrar 

os resumos dos casos e o inteiro teor, em sua maioria na língua espanhola. No período de 2013 

a 2020, a CIDH solicitou a adoção de medidas cautelares ao Brasil em 16 vezes, mas, 

especificamente sobre pessoas privadas de liberdade, são 7 casos, que iremos analisar a seguir.  

 

5.1 Análise do inteiro teor das medidas cautelares sobre pessoas privadas de liberdade no 

Brasil 

 

A resolução da medida cautelar pela Comissão é, na maioria dos casos, dividida em 6 

partes, sendo elas: 1. Introdução, 2. Resumo dos fatos e argumentos fornecidos pelos 

solicitantes, 3. Resumo dos fatos e argumentos fornecidos pelo Estado, 4. Análise dos 

elementos de gravidade, urgência e irreparabilidade, 5. Beneficiários e, por fim, 6. Decisão.  

Os 7 casos que possuem inteiro teor das medidas cautelares da CIDH a favor de pessoas 

privadas de liberdade são dos seguintes centros de detenção ou unidades socioeducativas: 

Complexo Penitenciário de Pedrinhas (CPP), Penitenciária Central de Porto Alegre (PCPA), 

Centros de Atendimento Socioeducativos para internação masculina no Ceará, Instituto Penal 

Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), Centros de Atendimento Socioeducativos para Adolescentes 

(CASA) em São Paulo, Penitenciária de Evaristo de Moraes (PEM) e Penitenciária Pública 

Jorge Santana (PPJS). 

Em primeiro lugar, os documentos apresentam um resumo dos acontecimentos que 

levaram à solicitação daquela determinada medida cautelar. Em seguida, os documentos 

expõem as argumentações dos requisitantes de forma detalhada, apresentando os fatos, dados 

quantitativos, como número de mortes e porcentagem de superlotação, entre outras 

informações. Essas alegações são levadas ao Estado brasileiro para que haja uma reposta, na 

qual o governo aponta justificativas, melhorias e ações que foram realizadas naquele 

 
89 Ibid. 
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determinado centro de detenção. Em alguns casos, essas explicações do governo são 

contestadas pelos requisitantes, que demonstram que as medidas tomadas pelo Estado não 

foram suficientes para mitigar os problemas apresentados, o que pode retornar novamente ao 

Estado, para que ele possa dar uma “réplica”.  

Após isso, a CIDH declara que, a partir dos fatos expostos, os casos representam 

situações de grave risco com relação aos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade, 

cumprindo os requisitos de gravidade, urgência e irreparabilidade contidas no artigo 25 do 

Regulamento90 da Comissão. Assim, a CIDH solicita ao Estado brasileiro que adote algumas 

medidas a fim de garantir que os direitos humanos das pessoas privadas sejam respeitados. 

Levando em consideração os 7 casos com inteiro teor, faremos uma breve exposição 

dos fatos que motivaram a adoção da medida cautelar, os argumentos dos solicitantes e do 

Estado brasileiro e a decisão da Comissão. 

O primeiro caso refere-se ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas, localizado no estado 

do Maranhão. Em 16 de dezembro de 2013, a CIDH solicitou a adoção de medidas cautelares 

diante da alegação por parte dos requisitantes que a vida e integridade das pessoas privadas de 

liberdade estavam em risco devido a uma série de atos de violência, condições de detenção 

terríveis, superlotação extrema, ausência de controle efetivo pelas autoridades estaduais e 

confrontos entre facções rivais que resultaram em mortes.91 O Brasil defendeu que diversas 

obras foram realizadas naquele Complexo, medidas foram tomadas para conter as rebeliões e 

coibir comportamentos inadequados de agentes públicos em todo o estado do Maranhão, 

assumiu a falta de instalações adequadas em decorrência do alto número de presidiários além 

da sua capacidade e declarou situação de emergência no Sistema Penitenciário do Estado do 

Maranhão por 180 dias. 

Com isso, a Comissão apontou que o caso engloba os três requisitos para adoção de 

medida cautelar, a gravidade, a urgência e a irreparabilidade. Desse modo, a CIDH solicitou 

que o Brasil adotasse medidas necessárias para evitar perda de vidas e danos a integridade 

pessoal, reduzir níveis de superlotação e investigar os fatos que motivaram a adoção dessa 

medida cautelar.92 

O segundo caso trata-se da Penitenciária Central de Porto Alegre (PCPA), no Rio 

Grande do Sul. Em 30 de dezembro de 2013, a CIDH demandou a adoção de medidas cautelares 

 
90 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Regulamento da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos. Op. Cit. 
91COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Medida cautelar nº 367-13. Resolução 

11/2013, de 16 de dezembro de 2013. 
92 Ibid. p. 4. 
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a favor das pessoas privadas de liberdade, que se encontravam em situação de risco devido as 

condições precárias de detenção, falta de abastecimento de água e eletricidade, ausência de 

assistência médica, superlotação, registro de mortes e falta de controle do Estado no complexo, 

fatos estes apresentados pelos solicitantes. O Estado respondeu que foram realizadas inspeções 

no local que resultaram em investimentos e melhorias no sistema penitenciário do Rio Grande 

do Sul e afirmaram que a Penitenciária estava com o dobro de pessoas que o permitido para sua 

capacidade.93  

Houve contestação dos dois lados e a Comissão declarou que se tratava de um caso de 

urgência, solicitando que o Estado brasileiro adotasse medidas para salvaguardar a vida e 

integridade dos internos, forneça tratamento médico, recupere o controle da segurança, diminua 

o nível de superlotação, entre outras recomendações.94 

No terceiro caso, a CIDH decidiu solicitar, em 31 de dezembro de 2015, a adoção de 

medidas cautelares em favor da vida e integridade de adolescentes privados de liberdade em 

Centros de Atendimento Socioeducativos para internação masculina no estado do Ceará. Os 

solicitantes alegaram que os adolescentes estavam em situação de risco devido às condições 

precárias de detenção, superlotação crítica, uso excessivo da força pelos instrutores do centro, 

tortura, uso de isolamento prolongado, abuso sexual, falta de tratamento médico e casos de 

mortes. O governo brasileiro reconheceu os desafios enfrentados pelos adolescentes nas 

unidades socioeducativas, mas afirmou que medidas estavam sendo tomadas para contornar a 

situação, como construção de novas unidades, compras de itens de necessidade, planos para 

atendimento médico, entre outras.95  

Os solicitantes contestaram as afirmações do Estado apresentando informações 

adicionais sobre os centros e a Comissão constatou a gravidade e urgência da situação 

apresentando que “as informações fornecidas são consistentes com as informações gerais que a 

CIDH tem recebido sobre a situação que os adolescentes poderiam enfrentar em determinados 

centros de detenção no Brasil.”96 E, demandou ao Estado brasileiro a adoção de medidas para 

salvaguardar a vida e integridade dos adolescentes, fornecer condições adequadas de 

infraestrutura, tratamento médico, programas de bem-estar, entre outras solicitações. 

 
93COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Medida cautelar nº 8-13. Resolução 14/2013, 

de 30 de dezembro de 2013. 
94 Ibid. p. 7. 
95COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Medida cautelar nº 60-15. Resolução 71/2015, 

de 31 de dezembro de 2015. 
96 Ibid. p. 12. 
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Além disso, o documento afirma que a CIDH e a Corte Interamericana têm 

acompanhado as informações sobre centros socioeducativos para adolescentes, principalmente 

relacionadas a superlotação, violência por parte dos guardas e falta de tratamento médico, que 

resultou em motins e fugas. Somado a isso, apresenta-se que a Subcomissão das Nações Unidas 

para a Prevenção de Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos e Degradantes, ao visitar 

unidades socioeducativas no Brasil, constatou adolescentes com escoriações e feridas sem 

tratamento, falta de alimentação e água, superlotação e coletou denúncias de torturas e maus 

tratos. Também comenta a preocupação da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente 

manifestada em seu relatório sobre o Brasil afirmando a existência de “tortura generalizada e 

tratamentos cruéis contra adolescentes em postos policiais e centros de detenção juvenil.”97 

O quarto caso aborda a adoção de medidas cautelares a favor das pessoas privadas de 

liberdade do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no estado do Rio de Janeiro, em 15 de 

julho de 2016. O pedido argumenta que as referidas pessoas estariam enfrentando graves 

condições de detenção, deficiências na infraestrutura do complexo, falta de acesso a água, 

ventilação e iluminação, tratamento médico insuficiente, más condições de 

saneamento, contínuas mortes, entre outras alegações. Por outro lado, o Estado não respondeu 

ao pedido de informações requerida pela CIDH.98  

Desse modo, a Comissão solicitou a adoção de medidas para proteger a vida e 

integridade pessoal das pessoas privadas de liberdade desta unidade, reduzir a superlotação, 

proporcionar condições de higiene e tratamento médico, entre outras. Neste caso, a CIDH 

afirmou que já havia recebido estes tipos de alegações anteriormente sobre as pessoas privadas 

de liberdade no Brasil e apresentou que o Relator Especial das Nações Unidas sobre Tortura e 

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes pediu às autoridades 

brasileiras que tratassem da situação de superlotação no país: “vários estabelecimentos visitados 

estão seriamente superlotados - em alguns casos, até três vezes a sua capacidade atual [...]. Isso 

leva a condições caóticas dentro das instalações, e tem um sério impacto nas condições de vida 

dos presos e seu acesso à defesa legal, assistência médica [...] ”.99 

No quinto caso, a CIDH solicitou, em 21 de julho de 2016, a adoção de medidas 

cautelares a favor de adolescentes privados de liberdade do Centro de Atenção Socioeducativa 

para Adolescentes (CASA) Cedro, no estado de São Paulo. Os solicitantes alegaram que os 

 
97 Ibid. p. 13. 
98COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Medida cautelar nº 208-16. Resolução 

39/2016, de 15 de julho de 2016. 
99 Ibid. p. 5. 
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adolescentes estavam sob risco devido ao uso excessivo de força por parte dos funcionários, 

uso de isolamento prolongado como sanção disciplinar, falta de atendimento médico e sofriam 

constantes ameaças de mortes pelas autoridades. O Estado brasileiro informou que o Regimento 

Interno da Fundação garante a proteção integral dos direitos dos adolescentes e que as 

atividades da Fundação CASA são fiscalizadas pelo Poder Judiciário, o Ministério Público e 

Conselhos Tutelares. Contudo, a CIDH reconheceu a gravidade da situação e demandou a 

adoção de medidas para preservar a vida e integridade desses adolescentes, prestar assistência 

médica, proibir aplicação de sanções contrárias aos padrões internacionais, entre outros.100 

Neste documento101, há menção à medida cautelar de 2015 referente aos adolescentes 

privados nas unidades de atendimento socioeducativo no Ceará e apresenta que as alegações já 

são de conhecimento da CIDH, visto que ocorreram em outros centros. Assim, como no outro 

caso relacionado a adolescentes, o documento também apresenta as considerações da 

Subcomissão das Nações Unidas para a Prevenção de Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, 

Desumanos e Degradantes e da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

O sexto caso trata das medidas cautelares a favor das pessoas privadas de liberdade na 

Penitenciária de Evaristo de Moraes, no Rio de Janeiro, em 7 de agosto de 2019. Os solicitantes 

apresentaram que os beneficiários propostos enfrentavam graves condições de detenção, falta 

de atendimento médico adequado, dezenas de óbitos sem causas esclarecidas e altos índices de 

superlotação, chegando a mais de 250% de sua capacidade. O governo brasileiro contestou 

afirmando que medidas estavam sendo realizadas e que os problemas estariam sendo resolvidos, 

porém alega que essa situação não é exclusiva desta unidade prisional, necessitando de uma 

estratégia do estado do Rio de Janeiro como um todo.102  

Em consequência, a CIDH solicitou ao Brasil a adoção de medidas necessárias para 

proteger a vida, integridade pessoal e saúde das pessoas privadas de liberdade nesta 

Penitenciária, reduzir a superlotação, prover condições adequadas de higiene e tratamento 

médico, entre outras solicitações. Neste documento103, a CIDH declara que já outorgou medidas 

cautelares no Brasil referentes a superlotação e deficiências estruturais semelhantes, 

reconhecendo que os problemas alegados já foram vistos em casos anteriores. 

 
100COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Medida cautelar nº 302-15. Resolução 

43/2016, de 21 de julho de 2016. 
101 Ibid. p. 8. 
102COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Medida cautelar nº 379-19. Resolução 

40/2019, de 07 de agosto de 2019. 
103 Ibid. p. 6.  
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Por fim, o sétimo caso refere-se a concessão de medidas cautelares, em 5 de fevereiro 

de 2020, a favor das pessoas privadas de liberdade na Penitenciária Pública Jorge Santana, no 

Rio de Janeiro. O pedido alega que os beneficiários se encontravam em situação de risco devido 

às condições de encarceramento e falta de atendimento médico, sendo que muitos presos 

estavam em estado grave de saúde e em situação especial de vulnerabilidade devido ao seu 

estado físico, o que causou dezenas de mortes. O Estado informou que estava trabalhando para 

mudar o quadro apresentado à CIDH e apresentou projetos para controle de doenças infecciosas 

e reformas na unidade.104  

Diante do exposto, a CIDH reconheceu que os direitos à saúde, vida e integridade 

pessoal estavam em sério risco e solicitou a adoção de medidas para garantir atenção médica 

adequada e condições de detenção que cumpram as normas internacionais, disponibilizar itens 

de higiene, entre outras recomendações.105 Este documento106 não menciona que os fatos 

apresentados também já foram alegados em outros casos. 

Com isso, podemos verificar os problemas e situações que motivaram a adoção das 

medidas cautelares sobre o Brasil referentes as pessoas privadas de liberdade. Identifica-se que, 

dos 7 casos com inteiro teor, 6 mencionaram que houve uma série de óbitos nos centros de 

detenção apresentados e 1 aponta frequentes ameaças de mortes aos jovens e familiares, ou seja, 

a maioria expõe o risco de morte das pessoas privadas de liberdade. Além disso, 5 casos 

apresentam frequentes atos de violência ou tortura por parte das autoridades e falta de 

atendimento médico.  

Outros problemas identificados no inteiro teor das medidas cautelares foram a 

superlotação extrema, a falta de controle pelas autoridades, confrontos entre facções e uso de 

isolamento prolongado como forma de punição. Por fim, todos os casos relataram condições 

precárias de detenção, diante de todos os problemas existentes nas unidades prisionais. Todas 

as circunstâncias apresentadas nos 7 casos foram consideradas pela Comissão como graves e 

urgentes que colocam em risco a vida e integridade pessoal das pessoas privadas de liberdade. 

Além dos pontos mencionados, a partir do inteiro teor das medidas cautelares, também 

podemos identificar se a Comissão considera, em suas decisões, se há um problema estrutural 

do sistema carcerário brasileiro e a presença de marcadores sociais de raça e classe. Iremos 

explorar os casos apresentados anteriormente, levando essas questões em consideração.  

 
104COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Medida cautelar nº 888-19. Resolução 

6/2020, de 05 de fevereiro de 2020. 
105 Ibid. p. 10. 
106 Ibid. 
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Como vimos, os documentos107 que tratam de medidas cautelares a favor de 

adolescentes privados de liberdade afirmam que as alegações apresentadas pelos requerentes 

são consistentes com informações gerais que a CIDH já recebeu sobre a situação de 

adolescentes em determinados centros de detenção no Brasil e citam as constatações da 

Subcomissão das Nações Unidas para a Prevenção de Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, 

Desumanos e Degradantes e da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com isso, 

a Comissão assegura que os problemas apresentados nestes casos já foram vistos em outros 

centros pelo país. 

Assim, nos casos que envolvem adolescentes privados de liberdade, a CIDH reconhece 

que as violações de direitos humanos ocorrem em diversos centros socioeducativos e menciona 

a preocupação de outros órgãos com relação a essa questão, mas não alegam, de forma explícita, 

de que há um problema sistemático do cárcere no Brasil. Ademais, não relacionam a situação 

de violação e risco de violação vivida por adolescentes privados com marcadores sociais de 

raça e classe. 

Em dois casos, sendo eles Penitenciária de Evaristo de Moraes e Instituto Penal Plácido 

de Sá Carvalho, a CIDH declara que as informações fornecidas são compatíveis com fatos 

apresentados em outros casos, nos quais já foram outorgadas medidas cautelares e provisórias 

sobre a situação das pessoas privadas de liberdade e menciona os fatos apresentados pelo 

Relator Especial das Nações Unidas sobre Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes. No entanto, assim como nos casos anteriores, não trata o problema 

do sistema carcerário como estrutural e não considera questões de raça e classe, pois não 

mencionam essas questões. 

Por último, nos outros três casos referentes ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas, 

Penitenciária Central de Porto Alegre e Penitenciária Pública Jorge Santana, os documentos108 

não mencionam que os problemas apontados já foram vistos anteriormente, como ocorre nos 

outros casos. Além disso, não mencionam a existência de um problema estrutural no cárcere no 

Brasil e, muito menos, apontam as questões de raça e classe envolvidas. Vemos que os casos 

são tratados de forma individual e sem atenção aos marcadores sociais. 

 
107COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Medida cautelar nº 60-15. Resolução 

71/2015. Op. Cit. e COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Medida cautelar nº 302-15. 

Resolução 43/2016. Op. Cit. 
108COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Medida cautelar nº 367-13. Resolução 

11/2013. Op. Cit.; COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Medida cautelar nº 8-13. 

Resolução 14/2013. Op. Cit.; e COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Medida cautelar 

nº 888-19. Resolução 6/2020. Op. Cit. 
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Em suma, dos 7 casos com inteiro teor, em 4 a Comissão menciona que as situações e 

riscos de violações de direitos humanos expostos pelos solicitantes já foram apresentados em 

casos anteriores de forma repetitiva. Porém, a CIDH não aponta, em nenhuma medida cautelar, 

o problema estrutural do cárcere brasileiro e os marcadores sociais envolvidos. Esse fato chama 

a atenção, visto que o órgão aborda essas questões em seus relatórios temáticos, como vimos 

no Capítulo 3, e por revelar problemas sistêmicos que ocorrem em todo o território nacional. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

A partir da bibliografia apresentada, compreendemos que o racismo está presente em 

nossa sociedade de forma estrutural e enraizado nas relações humanas. O sistema carcerário 

brasileiro é um exemplo de como o racismo orienta políticas de Estado para controlar a vida e 

os corpos da população negra, implementando um projeto genocida. 

A maioria das pessoas privadas de liberdade são negras e pobres e o sistema 

penitenciário no Brasil é caracterizado por esses marcadores sociais. Além disso, os centros de 

detenção e unidades socioeducativas sofrem de um problema sistemático, diante da 

superlotação, falta de atendimento médico, infraestrutura precária sem acesso à água e energia, 

atos de tortura e maus tratos, entre outras violações que ocorrem em diversas localidades pelo 

país. 

Analisando os relatórios oficias da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

especificamente o Relatório sobre a Situação das Pessoas Afrodescendentes nas Américas109 e 

Relatório sobre a Situação dos Direitos Humanos no Brasil110, podemos concluir que o órgão 

assume a existência do problema estrutural do cárcere no Brasil, apresentando que a Comissão 

e a Corte “observaram com profunda preocupação que as mortes ocorridas são causadas em um 

contexto sistemático de atos repetidos de violência”111 e constata a relação entre o racismo e o 

encarceramento de pessoas negras e pobres expondo que “esses espaços acabam se tornando 

cenários institucionais para a marginalização de pessoas afrodescendentes e das que vivem em 

situação de extrema pobreza.”112 

 
109 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe sobre la situación de las personas 

afrodescendentes en las Americas. Op. Cit. 
110 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório sobre a Situação dos Direitos 

Humanos no Brasil. Op. Cit. 
111 Ibid. p. 64. 
112 Ibid. p. 11. 
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A partir do levantamento das medidas cautelares da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos referentes ao sistema carcerário brasileiro, concluímos que os tipos de riscos 

enfrentados pelas pessoas privadas de liberdade no Brasil levados ao sistema interamericano, 

em sua maioria, referem-se ao risco de morte, casos de tortura, maus-tratos e superlotação, o 

que colocam em risco os direitos à vida, à integridade pessoal e à saúde. 

Ao analisar o inteiro teor disponibilizados em 7 medidas cautelares sobre pessoas 

privadas de liberdade no Brasil, conseguimos identificar que a Comissão reconhece que os fatos 

apresentados na maioria dos casos se repetem em diferentes unidades prisionais pelo país, mas 

não trata do problema do sistema carcerário brasileiro como estrutural e sistemático, visto que 

observa apenas como recorrência de fatos semelhantes e não que há algo por trás que explique 

essas repetições. Além disso, apesar da CIDH apresentar os marcadores sociais de raça e classe 

em relatórios oficiais, o órgão não menciona essas questões nas medidas cautelares, analisando 

os casos sem atenção a essas dimensões.  

Diante do exposto, podemos considerar que a Comissão não aborde as questões que 

envolvem o problema estrutural do cárcere e a presença de marcadores sociais nas medidas 

cautelares, pois referem-se a casos de medidas de urgência que comportam apenas uma análise 

superficial. Porém, ainda assim, como se trata de questões já mencionadas em relatórios da 

CIDH e devido a grande quantidade de solicitações de medidas cautelares relacionadas às 

pessoas privadas de liberdade no Brasil, o órgão poderia resgatar essas questões em seus 

documentos sem um grande ônus de investigação. Certamente, seria importante que as decisões 

do sistema interamericano deixassem clara a existência desses problemas que devem ser 

enfrentados, não de forma pontual, mas de maneira abrangente e profunda pelo Estado 

brasileiro.  
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