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RESUMO 

 

Essa dissertação se concentra nas medidas provisórias proferidas pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos em desfavor do Estado 

brasileiro, no caso Urso Branco, notadamente no que diz respeito às 

condenações que se relacionam com a adoção de políticas públicas 

promotoras dos direitos humanos. Trabalha-se com a hipótese de que a 

adoção de políticas públicas em resposta a uma decisão internacional 

favorece o seu cumprimento e a construção de infraestrutura para a não-

repetição das violações de direitos humanos denunciadas. Neste sentido, 

a existência de políticas públicas pode diminuir ou eliminar práticas 

violadoras e evitar que o país seja demandado internacionalmente por ter 

violado direitos humanos. O objetivo geral é analisar se as medidas 

provisórias da Corte Interamericanas no caso Urso Branco poderiam 

embasar políticas públicas para o sistema prisional no Brasil. 

Especificamente se objetiva identificar as medidas provisórias do caso 

Urso Branco que se relacionam com políticas públicas e analisar as 

decisões do caso Urso Branco a partir de políticas públicas já 

desenhadas pelo Brasil. O primeiro capítulo deste trabalho apresenta o 

caso Urso Branco, a partir de seu contexto histórico e de sua trajetória 

do caso dentro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O 

segundo capítulo parte de três determinações do caso Urso Branco para 

relacioná-las com políticas públicas que visam a concretização dos 

direitos à vida e à integridade e a prevenção de novas violações. A partir 

da identificação dessas políticas públicas de direitos humanos, disserta-

se sobre a interferência da Corte Interamericana na formulação ou 

implementação de políticas públicas no Brasil, por meio de sentença 

internacional que condena o país a tal determinação ou pelo controle de 

convencionalidade feito sobre estas políticas. Conclui-se que desenhar e 

implementar uma política pública em decorrência de uma decisão 

internacional, o Estado provoca impactos positivos nos âmbitos internos 

e internacional. A implementação da política favorece o cumprimento da 

decisão, serve de exemplo para outros Estados e pode ser utilizada por 

tribunais de direitos humanos para ilustrar um caso que trate da mesma 

matéria. 

 

Palavras-chave: Corte Interamericana de Direitos Humanos. Urso 

Branco. Decisão internacional. Políticas públicas. Pessoa privada de 

liberdade.  

 

  



ABSTRACT 

 

This dissertation focuses on provisional measures issued by the Inter-

American Court of Human Rights to the detriment of the Brazilian 

State, in case Urso Branco, notably with regard to decisions related to 

the adoption of public policies promoting human rights. It works with 

the hypothesis that the adoption of public policies in response to 

international decision favors compliance and the construction of 

infrastructure for the non-repetition of human rights violations. In this 

sense, the existence of public policies can diminish or eliminate violate 

practices and prevent the country of being internationally sued for 

violating human rights. The general objective is to analyze whether the 

provisional measures the Inter-American Court in Urso Branco could to 

base public policies for the prison system in Brazil. Specifically, it aims 

to identify the provisional measures in case Urso Branco that relate to 

public policies and analyze the decisions of the case Bear from public 

policies that already exist. The first chapter of this work presents the 

case Urso Branco, from its historical context and its history of the case 

within the Inter-American Human Rights System. The second chapter 

relates three determinations of the case for Urso Branco with current 

public policies that aimed at the realization of the rights to life and 

personal integrity and the prevention of new violations. From the 

identification of these public policies on human rights, it discusses about 

the interference of Inter-American Court in the formulation or 

implementation of public policies in Brazil through international 

decision that condemns the country to such determination or the 

conventionality control done about these policies. This research 

concludes that when the State designs and implements a public policy as 

a result of an international decision, it causes positive impacts on 

domestic and international levels. Public policies implementation favor 

the compliance of the decision and serves as an example for other States 

and can be used by human rights tribunals to illustrate a case that deals 

with the same matter. 

 

Keywords: Inter-American Court of Human Rights. Urso Branco. 

International decision. Public policies. People deprived of liberty. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As pessoas privadas de liberdade podem ser destacadas como um 

dos grupos que têm os seus direitos mais violados – especialmente os 

direitos à vida e à integridade – pela violência estrutural das inadequadas 

condições de cumprimento da pena e do morticínio cometido pelos 

agentes estatais ou permitido por eles. Por tais violações o Brasil foi 

responsabilizado internacionalmente, em forma de medidas cautelares e 

provisórias, no caso Urso Branco, pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

respectivamente. À época o Brasil foi chamado a adotar todas as medidas 

necessárias para proteger os direitos à vida e à integridade dos detentos1 

de Urso Branco de uma ameaça iminente de violação. 

As violações de direitos humanos ocorridas em Urso Branco 

refletem problemas estruturais das unidades prisionais brasileiras, que 

geram violações sistemáticas às populações encarceradas e apontam 

para a instabilidade das instituições democráticas. Elas constituem um 

problema público que demanda o desenho e a implementação de 

políticas públicas integrais para a sua solução. Uma decisão 

internacional pode, para fins de reparação, obrigar o Estado brasileiro a 

adotar políticas públicas aptas a cessar a situação violadora, reparar os 

danos sofridos pelas vítimas e seus familiares e evitar que aquela 

situação se repita. 

Nesse sentido, a pesquisa se concentra nas medidas provisórias 

proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em desfavor 

do Estado brasileiro, no caso Urso Branco, notadamente no que diz 

respeito às condenações que se relacionam com a adoção de políticas 

públicas promotoras dos direitos humanos. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é o órgão 

jurisdicional do Sistema Interamericano de Direitos Humanos apto a 

conhecer os assuntos relacionados ao cumprimento dos compromissos 

assumidos pelos Estados-membros. De natureza jurídica e autônoma, a 

este órgão compete interpretar e aplicar a Convenção Americana de 

Direitos Humanos e julgar os casos de eventuais violações de direitos 

                                                        
1 Em que pese as diferenças conotativas entre presos, detentos e encarcerados 

para fins estéticos e mesmo políticos, neste trabalho os vocábulos serão 

considerados sinônimos. A proteção aos direitos das pessoas privadas de 

liberdade em sistemas prisionais não se restringe aos presos provisórios 

(detentos) ou aos presos políticos – em oposição aos comuns – mas abarca todos 

e todas aqueles que estejam submetidos a uma situação de encarceramento. 
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humanos dispostos na Convenção. Ao condenar um Estado que tenha 

expressamente aceitado a sua jurisdição, pode determinar a reparação 

das vítimas e até mesmo a adoção de medidas de que evitem novas 

violações de direitos humanos como as ocorridas. As políticas públicas 

podem ser medidas expressas determinadas pela Corte ou formas 

encontradas pelo próprio Estado, no exercício de sua autonomia e 

criatividade, para a não-repetição. 

Em 2002, quando o Brasil recebeu sua primeira resolução sobre 

as medidas provisórias do Caso Urso Branco, surgiram dúvidas sobre 

qual seria a melhor forma de cumprir essa decisão internacional no 

sistema jurídico interno. O desenho de políticas públicas, imposto ou 

não pela Corte, pode satisfazer as medidas determinadas pelo Tribunal. 

A escolha do tema é fruto do casamento da atualidade e 

complexidade da questão com uma curiosidade desta pesquisadora, por 

enxergar que as políticas públicas representam uma dimensão prática 

dos direitos humanos que podem garantir o cumprimento de medidas 

provisórias e concretizar estes direitos no plano interno. 

A justificativa desta pesquisa reside nas inquietações e angústias 

que as violações aos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade 

provocam nesta pesquisadora e na esperança de que o Brasil possa 

avançar a partir um modelo prisional que garanta direitos e condições 

dignas rumo a um futuro em que os conflitos sociais possam ser 

solucionados para além das prisões. Este trabalho se soma às vozes que 

questionam o modelo de punição centrado na ampliação do 

confinamento de seres humanos em unidades prisionais como resposta 

não somente ao alegado crescimento do crime organizado no Brasil e no 

mundo, mas ao aumento dos conflitos sociais e interpessoais decorrentes 

das desigualdades de toda ordem e da falta de acesso a direitos básicos. 

O tema cumpre simultaneamente três critérios objetivos que 

determinam o seu sucesso: originalidade, importância e viabilidade O 

desconhecimento do Sistema Interamericano e o pouco sentimento de 

pertença dos brasileiros em relação a ele não tornam o estudo de suas 

decisões tema exaurido nas universidades. As violações dos direitos das 

pessoas privadas de liberdade padecem por um problema ainda pior: a 

desconsideração dos detentos enquanto seres humanos afasta sua 

titularidade de direitos e também não provoca muitas pesquisas. A 

originalidade deste trabalho subsiste no estudo de áreas não tão comuns 

e na análise da relação entre decisões internacionais – medidas 

provisórias da Corte – e a adoção de políticas públicas para sanar ou 

prevenir a violação de direitos humanos denunciada.  

Exemplificam a importância deste trabalho a divulgação do 
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Sistema Interamericano como mecanismo legítimo para acudir as 

vítimas de violações de direitos humanos, a afirmação de que as pessoas 

privadas de liberdade têm direitos humanos que devem ser respeitados e 

o elogio do desenho de políticas públicas para a concretização de 

direitos e execução de decisões internacionais. Este elenco dialoga com 

a solidificação dos direitos humanos a todos e a todas na sociedade 

brasileira. 

Diante disso, levanta-se o seguinte problema: as medidas 

provisórias da Corte Interamericanas no caso Urso Branco motivaram 

políticas públicas para o sistema prisional no Brasil? 

A teoria universalista, no âmbito do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, desvela os pressupostos da pesquisadora e orienta os 

caminhos da análise. A universalidade dos direitos humanos pode ser 

entendida em três planos. O primeiro plano é o da titularidade: os 

direitos humanos são universais porque seus titulares são os seres 

humanos, sem distinção de qualquer ordem. O segundo plano é o 

temporal: os direitos humanos são universais, pois os indivíduos os 

possuem em qualquer época da história. O último plano é o cultural: os 

direitos humanos são universais porque permeiam todas as culturas 

humanas, em qualquer parte do globo. Os dois últimos planos advêm do 

reconhecimento do primeiro e é nesse primeiro plano que iremos 

indagar sobre a aceitação, hodiernamente, da universalidade dos direitos 

humanos, em especial sobre a titularidade de quais direitos, de que 

forma e com quais condicionantes ou limites. 

Sob essa perspectiva, o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos é visto como um direito de proteção, marcado por uma lógica 

própria, e voltado à salvaguarda dos direitos dos seres humanos e não 

dos Estados. É composto por um rol de direito humanos e por processos 

internacionais que interpretam o conteúdo destes direitos e garantem que 

os Estados irão respeitar e cumprir suas obrigações internacionais de 

proteção – de reconhecido caráter objetivo. 

A produção de tratados internacionais aptos a proteger os direitos 

da pessoa humana e a criação de sistemas internacionais de proteção 

destes direitos – como o Sistema Interamericano de Proteção dos 

Direitos Humanos – integram este processo e procuram sintetizar os 

anseios compartilhados pelos Estados acerca de temas centrais aos 

direitos humanos e reforçar seus compromissos com a matéria. 

 A ratificação de tratados internacionais de direitos humanos e a 

positivação de seus conteúdos nas Constituições e leis locais produzem 

obrigações internacionais vinculantes na esfera local e ensejam a 

responsabilização do Estado em caso de descumprimento destas 
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obrigações. A responsabilidade internacional do Estado consiste em uma 

obrigação de reparar os danos causados por qualquer violação de norma 

internacional por meio de várias formas, perspectiva de direitos 

humanos. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material 

já elaborado, constituído principalmente por: Cançado Trindade, 

Carvalho Ramos, Piovesan, Giunchetti e Kristicevic. 

Outras três teorias correlacionadas forneceram bases teóricas para 

este trabalho: criminologia crítica, educação em direitos humanos e 

políticas públicas em direitos humanos. 

A criminologia crítica é o principal movimento teórico de 

desconstrução do modelo prisional carcerário e, a partir de suas bases, 

são feitas as críticas ao sistema prisional brasileiro e às denúncias de 

violação dos direitos humanos. Ela busca identificar as variáveis 

determinantes da reação às condutas desviantes de cada um dos grandes 

grupos sociais e observa que os mais expostos são também os mais 

pobres e os efetivamente selecionados pelo sistema penal. Esta 

constatação rompe com o princípio de igualdade defendido pelos 

adeptos do direito penal liberal e apresenta a ação seletiva do Estado, 

por características indutoras de estigmas sociais, e pelo uso de altos 

níveis de violência física. A partir desse saber, os processos de violações 

dos direitos humanos nas prisões podem ser melhor explicados e as 

práticas transformadoras – como políticas públicas integrais – 

entendidas nos seus limites. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida 

com base em material já elaborado, constituído principalmente por: 

Andrade, Batista, Zaffaroni, Wacquant, Baratta, Carvalho e Goffman.  

A educação em direitos humanos possui uma vocação explícita 

para construir um projeto histórico a partir de uma opção orientada à 

mudança estrutural e ao compromisso com os setores populares, a partir 

dos direitos humanos. É compreendida como um processo sistemático e 

multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, a partir, 

dentre outras dimensões, da apreensão de conhecimentos historicamente 

construídos sobre direitos humanos e a sua relação com os contextos 

internacional, nacional e local; e fortalecimento de práticas individuais e 

sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da 

proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das 

violações. Ainda que a pesquisa não trabalhe diretamente com o 

comportamento dos atores envolvidos na tomada de decisões 

internacionais ou no desenho de políticas públicas, compreender os 

direitos humanos a partir da universalidade demanda a construção, no 

âmbito interno e no internacional, de práticas pessoas e institucionais 

que se pautem nos direitos humanos e na democracia, o que pode ser 
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alcançado por meio da educação em direitos humanos. A pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente por: Candau e Freire. 

Por sua vez, a concepção de políticas públicas em perspectiva de 

direitos humanos enxerga que as práticas estatais e governamentais 

devem se pautar nos direitos humanos, mesmo que o objetivo de uma 

política pública não seja, necessariamente, a concretização desses 

direitos. A previsão constitucional da dignidade da pessoa humana como 

fundamento da República Federativa do Brasil reafirma que os direitos 

humanos devem ser pensados como um programa que pode guiar ou 

orientar as políticas públicas dos Estados e contribuir com o 

fortalecimento das instituições democráticas. Não apenas em discurso, 

mas também em prática, os direitos humanos devem nortear todas as 

condutas estatais. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente por: Vázquez e 

Delaplace, Abramovich. 

O suporte teórico fornecido pelos referenciais convida a 

acadêmica a se utilizar de sua posição privilegiada de produção do 

conhecimento formal para, por meio de suas palavras, denunciar e 

investigar as violações, a partir das mais diversas teorias, e apresentar 

possíveis soluções para os problemas. Fornecem ainda as teorias 

combustível para que a pesquisadora rompa a tranquilidade dos 

gabinetes e intervenha de forma propositiva na realidade. 

Trabalha-se com a hipótese de que a adoção de políticas públicas 

em resposta a uma decisão internacional favorece o seu cumprimento e a 

construção de infraestrutura para a não-repetição das violações de direitos 

humanos denunciadas. Neste mesmo sentido, a existência de políticas 

públicas pode diminuir ou eliminar práticas violadoras e evitar que o país 

seja demandado internacionalmente por ter violado direitos humanos. 

Por agora o que importa é fixar quatro ordens de considerações 

fundamentais para o entendimento da atitude intelectual que conduziu à 

elaboração desta dissertação: a delimitação de seus objetivos, a escolha 

de seu método científico, a escolha de sua técnica de pesquisa e a 

estruturação do trabalho. 

O objetivo geral é analisar se as medidas provisórias da Corte 

Interamericana no caso Urso Branco poderiam embasar políticas 

públicas para o sistema prisional no Brasil. Especificamente se objetiva 

identificar as medidas provisórias do caso Urso Branco que se 

relacionam com políticas públicas e analisar as decisões do caso Urso 

Branco a partir de políticas públicas já desenhadas pelo Brasil. 

O método utilizado para alcançar os objetivos, detectar erros e 
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auxiliar a tomada de decisões foi o indutivo. A indução é um processo 

mental pelo qual, partindo de dados particulares, suficientemente 

constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas 

partes examinadas. A partir da observação das medidas provisórias do 

caso Urso Branco e da sua análise, se investigou a relação entre estas 

medidas e as políticas públicas de direitos humanos fenômenos e se pode 

generalizar a relação encontrada no caso entre decisões internacionais e 

políticas públicas ainda que não observadas neste estudo. 

Quanto à técnica de pesquisa, este trabalho combina a pesquisa 

documental com a bibliográfica. Na pesquisa documental, a fonte de 

coleta de dados está restrita a documentos, constituindo fontes 

primárias. As resoluções das medidas provisórias do caso Urso Branco 

são consideradas documentos jurídicos escritos e constituem uma fonte 

rica de informações sobre que comportamentos são aceitos e exigidos do 

Estado brasileiro enquanto membro do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos. Também são fontes primárias as decisões da Corte 

sobre outros casos, os relatórios da Comissão Interamericana e de outras 

entidades de direitos humanos. 

A pesquisa bibliográfica abrange toda bibliografia já tornada 

pública em relação ao tema de estudo para se ter uma fundamentação 

teórica que, nesta pesquisa, envolve artigos científicos, monografias, 

dissertações, teses, revistas científicas e livros. Tem por objetivo 

conhecer as diferentes contribuições científicas disponíveis sobre 

determinado tema, viabilizando uma melhor utilização do acervo 

bibliográfico e oportunizar que a pesquisadora entre em contato com 

todo o material escrito sobre determinado assunto. 

O primeiro capítulo deste trabalho apresenta o caso Urso Branco, 

situando-o no fenômeno chamado “grande encarceramento” que não 

apenas se caracteriza pelo aumento do número de encarcerados nas 

prisões de todo o mundo como também pelas imensas violações de 

direitos humanos sofridos por todas as pessoas que, de alguma forma, 

estão ligadas ao sistema prisional: detentos, familiares, visitantes e 

agentes penitenciários. Além disso, a trajetória do caso dentro do 

Sistema Interamericano e as decisões emitidas pelo Sistema contra o 

Brasil, em forma de medidas cautelares e provisórias, também são 

apresentadas com foco na identificação de determinações inovadoras e 

fulcrais pela Corte Interamericana. 

O segundo capítulo debate as políticas públicas para pessoas 

privadas de liberdade no Brasil a partir do contexto latino-americano e 

dos direitos humanos para apresentar as necessidades destes sujeitos 

bem como os ganhos já conquistados. 
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O terceiro capítulo parte de três determinações-chave dentre as 

elencadas no capítulo anterior para relacioná-las com políticas públicas, 

específicas ou não para a concretização dos direitos à vida e à 

integridade e atinentes à prevenção de novas violações. A partir da 

identificação dessas políticas públicas de direitos humanos, disserta-se 

sobre a interferência da Corte Interamericana na formulação ou 

implementação de políticas públicas no Brasil, por meio de sentença 

internacional que condena o país a tal determinação ou pelo controle de 

convencionalidade feito sobre estas políticas. Seguem-se as 

contribuições do trabalho, feitas em termos de críticas ou sugestões, 

para a implementação de políticas públicas no Brasil capazes de minorar 

as violações de direitos humanos ocorridas nas prisões. 

Em consonância com a tradição do Programa de Pós-Graduação 

em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, esta pesquisa 

possui uma abordagem não-dogmática do fenômeno jurídico que 

procura combinar o Direito Internacional dos Direitos Humanos com 

indagações criminológicas, sociológicas, pedagógicas, políticas e de 

outros ramos do direito. A interdisciplinaridade aumenta o leque de 

pontos a serem tratados no trabalho ao explicitar as várias conexões do 

conhecimento jurídico com outros saberes correlatos. 

De acordo com o currículo do Programa de Pós-Graduação em 

Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, este trabalho se 

encontra aderido à área de concentração Direito e Relações 

Internacionais. 

Em cumprimento à exigência da Universidade Federal de Santa 

Catarina de apresentação e normatização de trabalhos acadêmicos, este 

trabalho segue a NBR 6023/2002 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) que estabelece os elementos a serem incluídos nas 

referências, ordem de apresentação e transcrição da informação 

originada do documento. O trabalho está escrito em língua portuguesa e 

segue o Novo Acordo Ortográfico. 

Por último, mas não menos importante, destaca-se que este 

processo de investigação científica foi agraciado, no período de abril de 

2012 a dezembro de 2013, com recursos financeiros consubstanciados 

em uma bolsa de mestrado concedida pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, agência de fomento 

vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia para apoio à pesquisa 

brasileira, que tem contribuído diretamente para a formação de 

pesquisadores em diversas áreas do conhecimento. 
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2 O CASO URSO BRANCO 

 

Em 1996, em Porto Velho, capital de Rondônia, no Brasil, foi 

inaugurada a Casa de Detenção2 José Mário Alves da Silva, mais 

conhecida como Urso Branco3. Foi projetada para abrigar 360 presos 

provisórios4, contudo, desde o início as limitações quantitativas e 

qualitativas foram desrespeitadas. Presos provisórios e condenados5 

foram detidos na Casa e a capacidade de presos suportada foi 

extrapolada. A lotação oficial cresceu para 456 vagas com a construção 

de um novo conjunto de celas em 2006. 

O presídio6 estadual e masculino Urso Branco é a maior unidade 

prisional da Região Norte do país. Como a maior parte dos homens7 

detidos na capital rondoniense e nos municípios adjacentes era 

encaminhada inicialmente para esta unidade prisional e depois 

realocada, Urso Branco passou a ser considerada a porta de entrada do 

sistema prisional de Porto Velho, Rondônia. A superlotação subsistia: 

integrava o cotidiano dos presos e dos agentes penitenciários. 

O descumprimento dos mandamentos constitucionais e 

                                                        
2 A casa de detenção é um estabelecimento prisional que apresenta uma 

infraestrutura simples: no geral não há espaços destinados à realização de 

atividades laborais e educativas em razão do caráter provisório da permanência 

de seus internos. 
3 Doravante Penitenciária ou Presídio Urso Branco. 
4 Preso provisório é aquele que ainda não foi atingido por uma sentença 

condenatória definitiva e que está recolhido por motivos processuais de prisão em 

flagrante, prisão temporária, por decretação de prisão preventiva, pronúncia ou 

sentença condenatória recorrível. 
5 O art 5º, inciso XLVIII da CF/88 assegura o direito de que o cumprimento da 

pena se dê em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a 

idade e o sexo do apenado. O art. 84 da Lei de Execução Penal atesta o direito 

do preso provisório ser mantido em estabelecimento penal distinto do destinado 

aos presos apenados. Este direito é consonante com o art. 5º, par. 4º da CADH, 

que também determina a separação, salvo em circunstâncias excepcionais. 

Aliás, a não separação dos presos configura situação de desumanidade, de 

acordo com o Informe Anual da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2004, p. 235). 
6 Para fins deste trabalho, presídio, penitenciária, cárcere, unidade prisional e 

prisão foram utilizados como sinônimos. 
7 A população do presídio Urso Branco é formada em sua maioria por homens 

jovens negros ou pardos, de 18 a 30 anos, com baixo nível de escolaridade – 

possuem o ensino fundamental incompleto. Os delitos mais comuns estão 

relacionados a crimes contra o patrimônio e a o tráfico de drogas. 
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internacionais8 em Urso Branco eram percebidos em relação a muitos 

direitos e garantias dos presos. Até 2006, a Casa se dividia em três 

pavilhões, seis alas com dez celas de vinte e cinco metros quadrados, 

projetadas para abrigar até seis pessoas. Naquele ano, um novo conjunto 

de celas – que viria a ser conhecido como “cofre” – foi construído, 

sendo composto de quatro blocos, cada um com quatro celas, com 

capacidade também para seis reclusos cada. A construção do “cofre” 

aumentou o número de vagas de 360 para 456 vagas, mas apesar deste 

limite a população carcerária média no Urso Branco foi de 920 presos e 

chegou ao ápice de 1128 detentos em 2008, extrapolando em mais da 

metade a sua capacidade9. 

Ao longo dos anos, contabilizaram-se mais de cem mortes e 

dezenas de lesões corporais, frutos de motins e rebeliões entre presos e 

torturas perpetradas por agentes penitenciários, os quais deveriam zelar 

pela segurança e ordem no ambiente. Os crimes ocorreram em situações 

de violência extremada, quando presos degolaram e mutilaram os 

próprios companheiros de cela, em rebeliões e brigas de grupos rivais10. 

Foram consequência do estado de abandono em que viviam os internos 

                                                        
8 Dentre as normas jurídicas internacionais para a proteção das pessoas privadas 

de liberdade destacam-se: Declaração Universal dos Direitos Humanos; Regras 

Mínimas para o Tratamento dos Reclusos; Pacto Internacional dos Direitos 

Civis e Políticos; Convenção Americana sobre Direitos Humanos; Convenções 

de Genebra, de 12 agosto de 1949, e seus dois Protocolos Adicionais, de 1977; 

Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 

ou Degradantes; Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra os 

Desaparecimentos Forçados; Convenção Interamericana sobre o 

Desaparecimento Forçado de Pessoas; Princípios e Boas Práticas para a 

Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas.  
9 GIUNCHETTI, Camila Serrano. Globalização e direitos humanos: estudo 

acerca da influência da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre as 

instituições domésticas: o caso do presídio “Urso Branco” (RO). 2010. Tese 

(Doutorado em Relações Internacionais) – Instituto de Relações Internacionais, 

Universidade de Brasília, Brasília, 2010. p. 144. 
10 De acordo com a CIDH, ainda que os agentes do Estado não tenham 

produzido diretamente lesões ou a morte dos internos, o Estado incorre em 

responsabilidade quando não cumpre com seu dever de criar condições 

necessárias para evitar ao máximo os conflitos violentos entre os detentos. Ver: 

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso “Instituto 

de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 

2004. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf>. Acesso 

em: 4 jun. 2004. 
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de Urso Branco. 

Superlotação do presídio, insalubridade das celas, acesso precário 

à água, inexistência de assistência jurídica e médica, alimentação 

inadequada, inexistência de atividades educacionais e laborais para 

garantir a ressocialização dos internos são exemplos das péssimas 

condições de cumprimento da pena que contribuíram para avivar os 

ânimos. 

As condições acima descritas caracterizam dois níveis de 

exclusão11 vivenciados pelos detentos de Urso Branco. Ao serem 

submetidos à criminalização e ao aprisionamento, foram retirados da 

sociedade onde viviam e mantidos isolados para o cumprimento da pena 

ou de exigências processuais – esta é a segunda exclusão. Contudo, o 

Estado permitiu que os internos fossem atingidos por penas ilícitas – 

maus tratos, tortura, doenças e constante risco de perderem suas vidas 

assassinados – e por outras péssimas condições de cumprimento da 

pena. A terceira exclusão pode ser entendida exatamente como esta 

exclusão física do apenado observada em Urso Branco quando o Estado 

permitiu que os detentos se digladiassem e fossem trucidados. 

Uma das formas encontradas pelos internos para protestar e dar 

visibilidade à situação vivenciada por eles foi a produção de um 

homicídio sistemático cujos alvos, no primeiro momento, eram seus 

desafetos e depois, outros detentos, agentes penitenciários e seus 

próprios familiares12. Ainda que as mortes e lesões cometidas com este 

fim não possam ser toleradas – por também serem violações de direitos 

humanos – elas apontam, num primeiro olhar, a insatisfação dos 

detentos com as condições de vida e de cumprimento da pena13 e são “a 

                                                        
11 De acordo com Sobrinho et. al.: “A desigualdade e a exclusão social são os 

primeiros passos ao processo de criminalização, pois são os fatores que irão 

delinear a maior parte da clientela do sistema prisional”. Ver SOBRINHO, 

Sergio Francisco Carlos Graziano et al. O surgimento da Pena-Prisão sob a 

Influência Capitalista. In: DORNELLES, João Ricardo Wanderley; 

SOBRINHO, Sergio Francisco Carlos Graziano (Orgs.). Estado, Política e 

Direito: Políticas Públicas e Direitos Fundamentais. Criciúma: UNESC, 2011. 
12 MORAIS, Marielli de Melo. A Corte Interamericana de Direitos Humanos: 

uma análise de suas decisões no caso Urso Branco. Centro de Estudos em 

Direito e Negócios, 22 mar. 2010. Disponível em: 

<www.cedin.com.br/revistaeletronica/artigos/Marielli%20DH.pdf>. Acesso 

em: 9 jan. 2014. 
13 CAVALLARO, James. Observações da Human Rights Watch sobre o 

Sistema Prisional Gaúcho. In: COMISSÃO DE CIDADANIA E DIREITOS 
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única maneira eficaz de romper com o silêncio totalitário dos muros 

prisionais”14. A incapacidade do Estado de proteger, garantir e respeitar 

os direitos humanos em Urso Branco e mesmo de considerar as 

reivindicações e reclamos dos detentos fica evidenciada. 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

De acordo com o Levantamento Nacional de informações 

penitenciárias – INFOPEN – junho de 2014, a população prisional 

brasileira chegou a 607.731 pessoas e desde 2000, a cresceu, em média, 

7% ao ano, totalizando um crescimento de 161%15. Esta superpopulação 

preocupa a opinião pública internacional, relatores especiais, comitês de 

tratado e defensores de direitos humanos. A pauta é levada às audiências 

públicas no âmbito dos Período de Sessões da Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos16 e figura como um dos temas mais denunciados 

junto a CIDH17. 

Para Wacquant, a superpopulação carcerária é “resultado de 

preferências culturais e decisões políticas que exigem ser submetidas a 

um amplo debate democrático”18, que se expressam num conjunto de 

medidas legislativas e práticas institucionalizadas ou toleradas pelo 

                                                                                                                     
HUMANOS. Relatório Azul: garantias e violações dos Direitos Humanos no 

Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Assembléia Legislativa, 1998. 
14 CARVALHO, Salo de. Penas e Garantias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2007. p. 221. 
15 BRASIL. Levantamento Nacional de informações penitenciárias – 

INFOPEN – Junho de 2014. Brasília: Departamento Penitenciário Nacional. 

Ministério da Justiça, 2014, p. 15. Disponível em: 

<http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-

nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf>. Acesso em: 5 abr. 2017. 
16 A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (doravante Comissão ou 

CIDH) é um órgão da Organização dos Estados Americanos, cuja principal 

função da Comissão é promover a observância e a defesa dos direitos humanos 

por meio do estímulo a consciência desses direitos nos povos da América, da 

formulação de recomendações aos governos dos Estados-membros, do 

recebimento e análise de petições que denunciem violações de direitos humanos 

protegidos pela Carta da OEA e pela Declaração Americana. Estas atribuições 

são realizadas por meio de relatórios, sistema de petições e visitas in loco. 
17 E nos últimos três anos motivou, por exemplo, a publicação dos relatórios 

“Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las 

Américas” (2011) e “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las 

Américas” (2013) pela CIDH. 
18 WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 115. 
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Estado19 cada vez mais severas que tem pesado “no funcionamento dos 

serviços correcionais e tende a relegar a prisão à sua função bruta de 

‘depósito’ dos indesejáveis”.20 A intransigência com o menor desvio e a 

judicialização de todos os comportamentos da vida ajustam crianças, 

jovens e adultos a normas e padrões de comportamento rígidos 

inquestionáveis21. 

Estas medidas e práticas têm sido alimentadas por um discurso de 

segurança pública populista e punitivista que se apoia no medo da 

população e se justifica em determinadas condutas de indivíduos 

considerados antissociais. Discursos pseudocientíficos desenvolvidos 

em manuais de direito penal e criminologia positivista dão subsídio a 

esta forma de ressentimento intergrupal e fundam políticas de controle 

social antidemocráticas e desumanas.22  

Tem se cogitado, aplaudido e até incentivado a prática da 

violência ou extermínio físico dos indivíduos identificados como 

criminosos, motivada pela sensação de impunidade e a suposta 

irremediabilidade destes indivíduos. Mesmo quanto às prisões não 

suportam o grande número de presos, a reclusão no cárcere ou o 

extermínio são formas correntes de tentar torná-los inofensivos ao 

projeto de construção da sociedade, segundo os parâmetros do modelo 

econômico capitalista neoliberal23. 

O significativo crescimento da população carcerária, o 

recrudescimento das estratégias de controle social e os planos de 

expansão do sistema penitenciário não têm sido capazes de enfrentar 

problemas relativos ao crime e às prisões. Ao contrário, são crescentes 

as denúncias de violência e arbitrariedade por parte da Polícia Militar e 

dos agentes penitenciários contra os próprios detentos, familiares e 

visitantes24. A crise se tornou ainda mais acentuada e começou a atingir 

                                                        
19 ROLIM, Marcos. O RS não possui política de segurança pública. Revista do 

Instituto Humanitas, São Leopoldo, ano 9, ed. 293, 18 maio 2009. 
20 WACQUANT, 2001, p. 115. 
21 TEIXEIRA, Alessandra et al. O sistema prisional: um debate necessário. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 15, v. 68, p. 238, 

set./out 2007. 
22 NUNES, Leandro Gornicki. O Estado Penal no Brasil Neoliberal: reproduzindo 

o Holocausto. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 19, v. 

91, p. 203-204, jul./ago. 2011. 
23 NUNES, 2011, p. 203-205. 
24 Segundo balanço da Secretaria de Direitos Humanos (SDH) da Presidência da 

República, do ano de 2011 para 2012, as denúncias de tortura aumentaram 

48,8% e as de violência policial, somadas à outras violações, aumentaram 
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a sociedade extramuros25.26 Este panorama indica que, mesmo após a 

ocorrência de grandes massacres em unidades prisionais, como 

Carandiru e Urso Branco, as instituições brasileiras e internacionais não 

têm sido capazes de rever as condições objetivas que permitiram estas 

chacinas e de lidar com a crise do sistema prisional que saiu dos muros 

do cárcere e atinge toda a sociedade.27 

Em contrapartida, pode-se dizer que a Constituição Federal de 

1988 e ordenamento jurídico brasileiro trazem normas consoantes com a 

proteção internacional dos direitos humanos das pessoas privadas de 

liberdade28. A dignidade da pessoa humana29, o esforço para erradicação 

                                                                                                                     
61,7%. Cf.: SOUZA, André. Número de denúncias de violações de direitos 

humanos aumentou 77%. O Globo, 10 dez. 2012. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/pais/numero-de-denuncias-de-violacoes-de-direitos-

humanos-aumentou-77-6993363>. Acesso em: 9 jun. 2014. 
25 Os ataques à cidade de São Luís arquitetados por organizações criminosas do 

Complexo Penitenciário de Pedrinhas exemplificam a capilaridade da influência 

destes grupos para fora das prisões. É dever do Estado impedir que os detentos 

promovam ou cometam crimes desde a prisão.  
26 TEIXEIRA et al, 2007, p. 250. 
27 MACHADO, Maria Rocha et al. Carandiru: violência institucional e a 

continuidade do massacre. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 

Paulo, ano 21, v. 105, nov./dez. 2013. 
28 O manual “Princípios e Boas Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de 

Liberdade nas Américas”, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

entende privação de liberdade como “Qualquer forma de detenção, 

encarceramento, institucionalização ou custódia de uma pessoa, por razões de 

assistência humanitária, tratamento, tutela ou proteção, ou por delitos e infrações à 

lei, ordenada por uma autoridade judicial ou administrativa ou qualquer outra 

autoridade, ou sob seu controle de facto, numa instituição pública ou privada em 

que não tenha liberdade de locomoção. Incluem-se nessa categoria não somente as 

pessoas privadas de liberdade por delitos ou infrações e descumprimentos da lei, 

independentemente de terem sido processadas ou condenadas, mas também 

aquelas que estejam sob a custódia e a responsabilidade de certas instituições, tais 

como hospitais psiquiátricos e outros estabelecimentos para pessoas com 

deficiência física, mental ou sensorial; instituições para crianças e idosos; centros 

para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo ou refúgio, apátridas e 

indocumentados; e qualquer outra instituição similar destinada a pessoas privadas 

de liberdade”. Este amplo conceito favorece que toda e qualquer pessoa privada 

de liberdade, que esteja sujeita à jurisdição de qualquer dos Estados membros da 

OEA seja tratada com dignidade e humanidade, com respeito ilimitado a seus 

direitos e garantias fundamentais descritas nos instrumentos internacionais e nos 

domésticos sobre direitos humanos. Ver: ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

AMERICANOS. Princípios e boas práticas sobre a proteção das pessoas 
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da marginalização30 e prevalência dos direitos humanos na condução das 

relações internacionais31 são princípios constitucionais fundamentais 

para se auferir este escopo de proteção.32 

As normas constitucionais, no Brasil, têm funcionado como um 

filtro normativo de forma que os direitos contidos nas normas 

infraconstitucionais têm como fundamento material o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana. Em tese, o Código Penal, 

o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal e as demais leis 

atinentes à detenção e às pessoas privadas de liberdade devem passar 

por esta mesma filtragem e respeitar os princípios constitucionais. A 

violação de um dispositivo infraconstitucional penal ou processual 

penal, em abstrato, atenta direta ou indiretamente contra um princípio 

“guarda-chuva” da Constituição Federal.  

Cita-se ainda a Lei de Execução Penal – LEP33, uma das normas 

infraconstitucionais penais mais importantes por objetivar efetivar as 

disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições 

                                                                                                                     
privadas de liberdade nas Américas. 2009. Disponível em: 

<cidh.oas.org/pdf%20files/PRINCIPIOS%20PORT.pdf>. Acesso em: 11 jun. 

2014. p. 1. 
29 Inciso III do artigo 1º da CF. 
30 Inciso III do artigo 3º da CF. 
31 Inciso II do artigo 4º da CF. 
32 Além destes princípios podem ser elencados alguns dispostos específicos à 

privação de liberdade dentro do rol de direitos fundamentais dispostos no art. 5º 

da Constituição Federal: proibição da tortura e de tratamento desumano ou 

degradante; cumprimento da pena em estabelecimentos distintos, de acordo com 

a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; não extensão dos efeitos da 

pena para além da pessoa do condenado; respeito à integridade física e moral; 

proibição de pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, e de pena cruel; 

comunicação da prisão de qualquer pessoa e do local onde se encontre 

imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou da pessoa por ele 

indicada; informação ao preso de seus direitos, entre os quais o de permanecer 

calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado; 

indenização por erro judiciário ou por detenção além do tempo fixado na 

sentença; concessão de habeas-corpus sempre que alguém sofrer ou se achar 

ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 

ilegalidade ou abuso de poder; e vedação da privação da liberdade ou de bens 

sem o devido processo legal. 
33 BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a lei de execução penal. 

1984. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm>. 

Acesso em: 10 jan. 2014. 
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para a harmônica integração social do condenado e do internado34. Seu 

artigo 41 apresenta um rol exemplificativo de direitos das pessoas 

privadas de liberdade que pode servir como um parâmetro inicial para a 

investigação de violações de direitos humanos em unidades prisionais. 

Em virtude da filtragem constitucional, violações aos direitos previstos 

na LEP podem ser consideradas violações da obrigação do Estado de 

respeitar a dignidade dos presos, prevista na Constituição Federal e em 

tratados internacionais.  

Em termos de normas de natureza administrativa aplicáveis à 

situação de detenção, Giunchetti35 destaca as seguintes resoluções do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP): 

Resolução nº 7, de 25 de março de 2003 (Diretrizes Básicas para as 

Ações de Saúde nos Sistemas Penitenciários); Resolução nº 5, de 19 de 

julho de 1999 (Diretrizes Básicas da Política Criminal e Penitenciária); 

Resolução nº 1, de 20 de março de 1995 (Aplicação das Regras Mínimas 

para o Tratamento do Preso no Brasil); e Resolução nº 3, de 11 de março 

de 2009 (Diretrizes Nacionais para a Oferta de Educação nos 

Estabelecimentos Penais). 

 

2.2 O CASO NA COMISSÃO INTERAMERICANA 

 

Conhecido por ter sido palco de um dos grandes massacres em 

unidades prisionais no país, Urso Branco não é uma exceção e não 

destoa da realidade de violação dos direitos humanos das pessoas 

privadas de liberdade no Brasil. Sofreu intervenções estaduais, federais 

e internacionais para impedir que a situação periclitante se agravasse e 

que os direitos humanos dos detentos fossem ainda mais violados. A 

solicitação de medidas cautelares à Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos marca a entrada do caso no Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos36 e o levantamento consensual no âmbito da Corte 

                                                        
34 A Lei de Execução Penal se encontra longe da aplicação efetiva, mas ao 

menos proporcionou uma mudança no discurso jurídico e uma maior 

resposabilização das autoridades administrativas e judiciárias sobre o destino 

dos encarcerados. Cf.: NUNES, Diego. As iniciativas de reforma à Lei de 

Segurança Nacional na consolidação da atual democracia brasileira: da inércia 

legislativa na defesa do estado democrático de direito à ascensão do terrorismo. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 22, v. 107, p. 266, 

mar./abr. 2014. 
35 GIUNCHETTI, 2010, p. 168. 
36 O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos possui uma 

dualidade institucionalizada e instituída pela Convenção Americana de Direitos 



29 

 

Interamericana de Direitos Humanos 37 a sua saída. 

O ponto fulcral para a solicitação de medidas cautelares38 à 

Comissão Interamericana se deu na passagem de 2001 para 2002. O 

remanejamento dos presos, para atender uma ordem judicial da Vara de 

Execuções Penais39, feito de forma imprudente e mal planejada pela 

                                                                                                                     
Humanos: as obrigações assumidas pelos Estados de respeitar os direitos 

humanos são acompanhadas e monitoradas pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (situada em Washington DC, EUA) e pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (situada em São José, Costa Rica). Resulta 

de uma forma de desenho institucional em que os arranjos provisórios têm sido 

permanentemente mantidos devido às considerações políticas e estratégias 

regionais. In: HENNEBEL, Ludovic. The Inter-American Court of Human 

Rights: The Ambassador of Universalism. Quebec Journal of International 

Law, p. 57-97, 2011. Disponível em: 

<http://rs.sqdi.org/volumes/HS_2011_Hennebel.pdf> Acesso em: 3 jun. 2014. 
37 A Corte Interamericana opera somente no âmbito do Sistema Interamericano 

e necessita de aprovação expressa e voluntária pelos Estados. In: HUNEEUS, 

Alexandra. Courts Resisting Cours: Lessons from the Inter-American Court’s 

Struggle to Enforce Human Rights. 2011. p. 101-255. Disponível em: 

<https://media.law.wisc.edu/m/dk3nt/courts_resisting_courts_08-11.pdf> 

Acesso em: 3 jun. 2014. p. 108. 
38 As medidas cautelares emitidas pela Comissão não têm previsão na 

Convenção Americana e emanam dos amplos poderes da Comissão reafirmados 

em sua prática e plasmados em seu Estatuto e seus sucessivos regulamentos. 

Estão previstas no art. 25 do Regulamento da Comissão Interamericana. In: 

GONZÁLEZ, Felipe. As medidas de urgência no Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos. Sur: Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, 

v. 7, n. 13, dez. 2010. Disponível em: 

<http://www.surjournal.org/conteudos/getArtigo13.php?artigo=13,artigo_03.ht

m> Acesso em: 3 jun. 2014. p. 51. 
39 Em dezembro de 2001, o Juiz da Vara de Execuções Penais, Arlen Silva de 

Souza, ordenou ao então diretor do presídio, Weber Jordiano Silva, que todos os 

apenados da dita “cela livre” – presos que sofriam risco de morte – fossem 

recolhidos nas celas, sob pena de responsabilidade. Em 31 de dezembro de 

2001, o referido diretor e representantes do Poder Público foram ao presídio 

para executar a ordem de recolhimento das “celas livres”: decidiu-se pela 

retirada dos presos considerados mais perigosos dos pavilhões – “os matadores” 

– uma vez que havia o temor de que estes colocassem em risco a vida dos 

presos encarcerados no “seguro”. In: GIUNCHETTI, 2010, p. 65; MAIA, 

Luciano Mariz. O Brasil antes e depois do Pacto de San José. Boletim 

Científico, Brasília, ano 1, n. 4, p. 91, jul./set., 2002. Disponível em: 

<http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/boletim-cientifico-n.-4-



30 

 

Direção do Presídio, teria sido o elemento catalisador para a rebelião e 

subsequentes mortes, uma vez que misturou os presos ameaçados de 

morte com presos de alta periculosidade40. 

No dia 1º de janeiro de 2002 foi deflagrada uma rebelião 

possivelmente causada porque presos de facções rivais foram colocados 

na mesma cela. As medidas de contenção cabíveis não foram tomadas 

imediatamente41 e vinte e sete mortes foram contabilizadas: presos 

foram mortos assassinados a golpes de “chuços”42, cabeças decepadas, 

braços e pernas mutilados. À época, uma média de 2,07 presos ocupava 

o espaço projetado para um detento, e apenas um funcionário era 

responsável pela segurança de 10,33 presos43. 

 O massacre de janeiro de 2002, as situações de insegurança e 

insalubridade que se desenrolou em Urso Branco a partir do início dos 

anos 2000 e a incapacidade do Estado Brasileiro em remediar a situação 

ensejaram que organizações da sociedade civil defensoras de direitos 

humanos procurassem a Comissão Interamericana, com o objetivo de 

impedir que novos assassinatos ocorressem e responsabilizar 

internacionalmente o Estado Brasileiro por sua postura violadora de 

direitos humanos. 

Em 5 de março de 2002, a Comissão Justiça e Paz da 

Arquidiocese de Porto Velho e a Justiça Global44 solicitaram à 

Comissão Interamericana medidas cautelares para proteção à vida e 

integridade pessoal45 dos detentos46 de Urso Branco, especificamente os 

                                                                                                                     
2013-julho-setembro-de-2002/o-brasil-antes-e-depois-do-pacto-de-san-

jose/at_download/file>. Acesso em: 3 jun. 2014. 
40 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Assunto da 

penitenciária de Urso Branco. Resolução de 18 de junho de 2002. 

Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/urso_se_01_portugues.pdf>. Acesso 

em: 1 mar. 2012. p. 2.  
41 A Tropa de Choque ingressou no Presídio apenas na tarde do dia seguinte, 

dezoito horas após o início da rebelião e das mortes (CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2002). 
42 “Chunchos” ou “chuchos”, são armas artesanais cortantes e pontiagudas 

fabricadas pelos presos. 
43 GIUNCHETTI, 2010, p. 63. 
44 Doravante peticionários ou representantes dos beneficiários das medidas. 
45 Conforme o art. 5º da CADH, toda pessoa privada de liberdade deve ser 

tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. São 

explicitados respeito à integridade física, psíquica e moral do preso e o princípio 

da individualização da pena, que se aproxima da proibição de pena cruéis, 
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presos mantidos no “seguro”, em virtude das disputas entre grupos 

rivais, e da ausência do Estado no interior da unidade que ocasionou a 

chacina de 1º de janeiro de 2002. Segundo os peticionários, os fatos 

denunciados caracterizavam violações a direitos humanos garantidos 

pela Convenção Americana de Direitos Humanos47. 

Vale lembrar que o Sistema Interamericano possui um sistema de 

                                                                                                                     
desumanas e degradantes. Em conformidade com o artigo 27.2 da Convenção, 

este direito integra o núcleo inderrogável que não pode ser suspendido em caso 

de guerra, perigo público ou outras ameaças às independências e à seguridade 

dos Estados membros. In: CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. 

Venezuela . Sentencia de 5 de julio de 2006 . Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_150_esp.pdf>. Acesso 

em: 4 jun. 2014. 
46 A conceito de vítima no Sistema Interamericano é bastante amplo. O 

reconhecimento de pessoas físicas como vítimas não inibe que uma coletividade 

de pessoas se identifiquem como vítimas e peticionem suas demandas junto a 

Comissão. Os detentos de uma unidade prisional e seus familiares ou uma 

comunidade indígena são exemplos possíveis deste quadro. A admissão de 

petições formuladas por vítimas coletivas se relaciona com os direitos dessas 

vítimas ao acesso à justiça e a reparações genéricas, como, por exemplo a 

exigência a um Estado que modifique sua legislação para se adequar a CADH 

ou que melhore as condições de uma unidade prisional. Sempre que os direitos 

possam ser individualizados, no caso de vítimas individuais ou coletivas, a 

demanda pode ser apresentada à Comissão e a petição pode ser aceita. In: 

OLÁSOLO, Héctor Alonso; PALERMO, Pablo Galain. Diálogo jurisprudencial 

en materia de acceso, participación y reparación de las víctimas entre el Sistema 

Inter-americano de Protección de Derechos Humanos y el Sistema de 

Aplicación del Derecho Penal Internacional del Estatuto de Roma. Revista 

Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 21, v. 102, p. 115, mai./jun. 

2013. 
47 A Convenção Americana de Direito Humanos foi adotada em 1969, somente 

entrou em vigor em 1978, na ocasião do depósito do 11º instrumento de 

ratificação. É um marco normativo de extrema relevância por ter promovido 

reformas profundas nos mecanismos de proteção dos direitos individuais criado 

pela OEA. Além de assegurar um vasto catálogo de direitos civis e políticos, foi 

responsável pela consolidação, aperfeiçoamento e formatação do Sistema 

Interamericano, principalmente pela criação da CIDH e da Corte IDH: 

mecanismos de monitoramento e implementação dos direitos. In: PIOVESAN, 

Flávia. Introdução ao sistema interamericano de proteção dos direitos humanos: 

A Convenção Americana de Direitos Humanos. In: GOMES, Luiz Flávio; 

PIOVESAN, Flávia. (Coord.). O sistema Interamericano de proteção aos 

Direitos Humanos e o direito brasileiro. São Paulo: RT, 2000. p. 32. 
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medidas de urgência para proteção da vida e integridade pessoal48 de 

indivíduos que se encontrem em situações de extrema gravidade e 

urgência, com possibilidade de sofrerem danos irreparáveis49. Comissão e 

Corte disponibilizam, respectivamente, medidas cautelares e provisórias, 

que não gozam do mesmo grau de obrigatoriedade50, apesar de terem a 

mesma finalidade e podem ser solicitadas nas mesmas circunstâncias – 

ambas se tratam de uma resposta institucional urgente a uma violação ou 

ameaça de violação de direitos, cujos danos podem ser irreversíveis. 

O acompanhamento das medidas cautelares e provisórias é 

realizado pela Comissão e pela Corte por si mesmas, que realizam uma 

supervisão do cumprimento de tais medidas por meio de comunicações 

escritas entre tais órgãos, os beneficiários e o respectivo Estado e por 

meio de audiências51. Oportunamente, a Corte afirmou que a supervisão 

do cumprimento das medidas provisórias é uma potestade 

consubstancial ao exercício normal de suas funções jurisdicionais52. 

                                                        
48 Embora o objeto dos pedidos de cautelares e provisórias possa envolver 

diversos assuntos como matérias migratórias e condições carcerárias, a grande 

maioria das medidas se refere à vida e integridade pessoal In: GONZÁLEZ, 

2010, p. 66. 
49 A existência de uma situação grave e urgente em curso e a potencialidade de 

um dano irreparável a uma pessoa vir a ocorrer em face dessa situação são dois 

requisitos que autorizam a adoção das medidas cautelares e provisórias. In: 

RAMÍREZ, Sérgio García. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en materia de reparaciones. In: CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos: un cuarto de siglo (1979-2004). San 

José: CIDH, 2005. p. 130. 
50 Mesmo sem a obrigatoriedade, as medidas cautelares gozam de caráter 

vinculante, que advém do poder que tem a CIDH de aplicar a CADH e de 

preservar o objeto de litígio ou os direitos tutelados no tratado, e da obrigação de 

cumprir de boa-fé as decisões da CIDH (KRSTICEVIC, 2007, p. 21). O princípio 

da boa-fé está disposto no art. 31.1 da Convenção de Viena. Ver: CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Loayza Tamayo vs. 

Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C, n. 33, párrs. 79-81. 

Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_33_esp.pdf>. Acesso em: 4 

jun. 2014. 
51 GONZÁLEZ, 2010, p. 64-65. 
52 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Liliana 

Ortega y Otras. Resolución de la Corte de 4 de mayo de 2004. Disponível 

em: <http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/Espan/Sortega5-4-04.html>. 

Acesso em: 4 jun. 2014. 
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Em 14 de março, a CIDH outorgou as medidas cautelares 

requeridas e solicitou ao Estado brasileiro que estabelecesse todas as 

medidas necessárias para proteção da vida e integridade pessoal53 dos 

presos em Urso Branco ameaçados de morte. A solução amigável 

buscada pela CIDH não ocorreu da maneira esperada: a solicitação de 

medidas cautelares não produziu os efeitos de proteção necessários para 

evitar ocorrência de mais danos irreparáveis. O Estado brasileiro ficou 

inerte54 e não realizou ações efetivas para evitar novos assassinatos, que 

ocorreram nos meses de março, abril e maio de 2002. 

Em 5 de junho de 2002, a CIDH solicitou medidas provisórias55 à 

Corte Interamericana de Direitos Humanos e, a requerimento dos 

peticionários, abriu o caso, em conformidade com seu Regulamento56.57 

                                                        
53 Sobre o direito à vida e à integridade no Sistema Interamericano, ver: CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Baldeón García vs. 

Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_147_esp1.pdf>. Acesso 

em: 4 jun. 2014.  
54 O efeito legal das medidas cautelares é obrigar o Estado a evitar a ocorrência 

de uma situação específica com relação a um assunto que está sendo investigado 

pela Comissão. A inação do Estado em evitar ou cessar uma situação de dano 

irreparável pode colocá-lo numa posição desfavorável em relação à Comissão e 

à comunidade internacional. Cf.: RODRÍGUEZ-PINZÓN, Diego. La Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. In: AYALA CORAO, Carlos; 

MARTIN, Claudia; RODRÍGUEZ-PINZÓN, Diego. Manual sobre Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos: teoría y práctica. Venezuela, 2008. 

p. 190-191. Disponível em: 

<http://www.wcl.american.edu/humright/hracademy/documents/Clase2Lectura1

-DiegoRodriguez-LaComisionInteramericanadeDerechosHumanos.pdf>. 

Acesso em: 4 jun. 2014. 
55 Estão previstas no art. 63.2 da Convenção Americana no marco do tratamento 

de casos em curso ante o Sistema Interamericano em que a Corte tem 

competência. Sua consagração no tratado não deixa nenhuma margem de 

dúvida sobre o caráter obrigatório das medidas provisórias. In: TRINDADE, 

Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. v. 3. Porto Alegre: [s.n.], 2003. p. 164. 
56 Art. 25 do Regulamento da Corte. In: ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

AMERICANOS. Regulamento da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. 2009. Disponível em: 

<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCorte.asp>. Acesso 

em: 3 mar. 2012. 
57 A Corte não constitui uma instância superior às nações e nem tampouco a 

Comissão é um órgão dominado por ela. Quando um caso é submetido a Corte 

para que o analise e decida, no exercício de sua competência contenciosa, se 
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As informações pertinentes foram enviadas ao Estado e ambas as partes 

apresentaram documentos probatórios de suas posições, os quais foram 

trasladados a cada uma das partes. Frisa-se que a solicitação pela 

Comissão Interamericana da adoção de medidas provisórias faz com que a 

Corte Interamericana exerça sua competência preventiva58. 

Na ocasião, o Brasil afirmou ter realizado diversas melhorias 

estruturais na Penitenciária, o que incluía a melhoria de atendimento 

médico, odontológico e jurídico. Pontuou que as investigações aptas a 

apurar as mortes ocorridas na Penitenciária estavam sendo feitas com 

fulcro nas garantias judiciais e à proteção judicial elencadas na 

Convenção, uma vez que a melhoria das condições da Penitenciária 

Urso Branco foi alegada pelo Estado como extremamente relevante. 

Em 18 de junho de 2002, o pedido resultou na outorga de 

medidas provisórias – em forma de resolução – a favor dos internos de 

Urso Branco pela Corte IDH que requereu medidas similares às 

anteriormente solicitadas em relação ao sistema prisional, como a 

adoção de todas as medidas que sejam necessárias para proteger a vida e 

integridade de todas as pessoas reclusas no presídio Urso Branco59.  

Assim, a Penitenciária Urso Branco tornou-se alvo de 

determinações da Corte Interamericana para que o Estado brasileiro 

garantisse a vida e integridade pessoal de todos os internos, adequasse 

as condições da unidade a padrões dignos de cumprimento da pena e 

investigasse e responsabilizasse judicialmente os responsáveis pelos 

assassinatos ocorridos. Esta foi a primeira medida provisória autorizada 

pela Corte Interamericana voltada ao Brasil, desde que o país acolheu 

expressamente a jurisdição deste tribunal em 1998.  

As medidas provisórias do caso Urso Branco, a partir de 

Nogueira Muñoz, podem ser classificadas como tutelares. O seu objeto 

não é a preservação da eficácia processual de um caso em trâmite ante o 

                                                                                                                     
está iniciando um procedimento jurisdicional sui generis: ainda que vinculado 

ao necessário funcionamento da Comissão, não é um recurso do tipo 

hierárquico, como uma apelação, revisão ou anulação. Cf. ESPIELL, Héctor 

Gross. El procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Cuzco; Lima, 1991. p. 431. 
58 Estas medidas têm ao mesmo tempo objetos e efeitos preventivos e 

ressarcitórios. 
59 REIS, Suelen Agum dos. A atuação do Sistema Interamericano de Proteção 

dos Direitos Humanos no Brasil. Revista da Faculdade de Direito de 

Campos, ano 8, n. 10, jun. 2007. Disponível em: 

<http://fdc.br/Arquivos/Mestrado/Revistas/Revista10/Discente/SuelenAgum.pdf

>. Acesso em: 4 jun. 2014. 
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Sistema e sim, diretamente, proteger os direitos à vida e à integridade 

pessoal das pessoas submetidas a uma ameaça iminente60. A Corte, 

antes desse temor, pode determinar ao Estado um dever especial de 

proteção mediante a adoção de medidas provisórias de natureza tutelar61 

sempre que avalie que as garantias ordinárias oferecidas pelo Estado são 

insuficientes ou ineficazes para proteger os direitos vulnerados62 de 

determinadas populações63. 

No ínterim entre a quinta e a sexta resolução, a Comissão 

publicou, em 21 de outubro de 2006, o relatório de admissibilidade64 nº 

81/06 sobre a petição nº 394-02 – Internos do Presídio Urso Branco, 

Rondônia. Durante os trâmites perante a Comissão e a Corte, os 

peticionários e o Estado apresentaram várias informações a respeito das 

medidas cautelares, das medidas provisórias e do caso Urso Branco, que 

                                                        
60 MUÑOZ, Andrés Nogueira. Dos tipos de medidas provisionales en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Revista 

Derechos Humanos, 2012. Disponível em: 

<http://www.academia.edu/1848426/Dos_tipos_de_medidas_provisionales_en_

la_jurisprudencia_de_la_Corte_Interamericana_de_Derechos_Humanos>. 

Acesso em: 9 jan. 2014. p. 16. 
61 Neste sentido, CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 

Asunto de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el “Complexo 

do Tatuapé” da FEBEM. Resolução de 17 de novembro de 2005. Disponível 

em: <www.corteidh.or.cr/docs/medidas/febem_se_01.doc>. Acesso em: 1 jun. 

2013. 
62 GONZÁLEZ, 2010, p. 22-23. 
63 Frisa-se que a decisão do caso de San José de Apartadó inaugurou um critério 

dentro da jurisprudência da Corte IDH de proteger, mediante a adoção de 

medidas provisórias, um grupo de pessoas, mesmo que não individualizadas 

mas identificavéis, como uma comunidade indígena ou uma população de 

reclusos. Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 

Caso de la Comunidad de la Paz de San José de Apartadó vs. Colombia. 

Resolución de la Corte de 18 de junho de 2002. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2213.pdf?view=1>. Acesso em: 4 jun. 

2014. 
64 Uma vez que tenha considerado as posições das partes, a Comissão tomará 

uma decisão sobre a admissibilidade ou a inadmissibilidade e a publicará: a 

partir de então a petição admissível será registrada como caso e se iniciará a 

fase sobre o mérito. Será fixado um prazo um bimestre para que os peticionários 

apresentem suas considerações e sucessivamente o mesmo prazo para que o 

Estado apresente sua resposta. Novamente há a possibilidade de solicitação de 

informações adicionais ou de audiência pela CIDH. Ver: RODRÍGUEZ-

PINZÓN, 2008, p. 189. 
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deram subsídios para a Comissão dar robustez a sua análise de 

admissibilidade65.66 

Os peticionários alegaram que o Estado brasileiro violou o 

disposto na Convenção Americana de Direitos Humanos por não ter 

observado a obrigação de respeitar e garantir os direitos estabelecidos na 

Convenção67, o direito à vida das vítimas68, à integridade pessoal69, às 

garantias judiciais70 e à proteção judicial71. Foi denunciado ainda um 

grave quadro de violência no Presídio Urso Branco: a chacina que 

vitimou 27 detentos ocorrida entre 1 e 2 de janeiro de 2002 e o 

assassínio posterior de mais de 60 detentos no interior da penitenciária 

foram pontos de destaque dos relatos. 

                                                        
65 Para que uma petição ou comunicação seja admitida pela Comissão, devem 

ser cumpridas, de acordo com o art. 46 da CADH, determinados requisitos que 

atestaram as condições de admissibilidade, quais sejam: a) que hajam sido 

interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os 

princípios de direito internacional geralmente reconhecidos; b) que seja 

apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o presumido 

prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva; c) que 

a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de 

solução internacional; e d) que, no caso do artigo 44, a petição contenha o 

nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou 

pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição.  
66 Conforme a Convenção Americana, o Estatuto e o Regulamento da Comissão, 

a Comissão realiza o exame de petições no chamado mecanismo de petição 

individual que permite o acesso às vítimas ao Sistema Interamericano. Esta 

etapa prévia e obrigatória se desenvolve frente a Comissão, que exerce a função 

de controle em relação a proteção dos direitos humanos. Funções distintas 

também são realizadas como a investigação, a mediação e a supervisão na 

relação entre as vítimas e os Estados-membros suspeitos de violar os direitos 

humanos. Finalmente a CIDH se constitui também em parte processual, uma 

vez que por sua expressa decisão uma denúncia é submetida à Corte. Desde que 

o Sistema passou a aceitar a participação processual da vítima direta, de seus 

familiares ou representantes ante a Corte, a CIDH, em virtude das modificações 

no ano de 2003 do art. 33 do seu Regulamento, assumiu uma espécie de função 

de garante do interesse público – similar a desempenhada pelo Ministério 

Público no âmbito nacional. In: OLÁSOLO; PALERMO, 2013, p. 110-112. 
67 Artigo 1.1 da CADH. 
68 Artigo 4 da CADH. 
69 Artigo 5 da CADH. 
70 Artigo 8 da CADH. 
71 Artigo 25.1 da CADH. 
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Em relação ao esgotamento dos recursos internos72 e às mortes 

ocorridas no interior da penitenciária, os peticionários alegaram que 

diversos inquéritos e processos judiciais tinham sido instaurados73, mas 

que um atraso processual injustificado74 atrapalhava a resolução dos 

incidentes na justiça interna. Foi denunciado ainda que o Estado não 

havia oferecido informações sobre as investigações das mortes ocorridas 

após 2002 sob a justificativa de que tais dados seriam de difícil acesso. 

Os peticionários contestaram tal alegação ao argumentar que os 

processos estavam sob responsabilidade do Estado e que as mortes 

ocorridas na penitenciária demonstraram o descaso das autoridades 

brasileiras em relação à vida das pessoas privadas de liberdade. 

A assistência médica e odontológica oferecida na penitenciária 

foi objeto de denúncia. De acordo com os relatos, muitos detentos 

chegaram a falecer por falta de atendimento médico adequado. Os 

relatos e denúncias dos peticionários informam que uma nova 

                                                        
72 O esgotamento dos recursos internos, que tem sido interpretado, no Sistema 

Interamericano, restritivamente e privilegiado o acesso do indivíduo às 

instâncias internacionais. É exigido que o peticionário prove que esgotou os 

mecanismos internos disponíveis de reparação, em nível administrativo ou 

judicial, antes de interpor sua demanda em nível do Direito Internacional. In: 

RAMOS, André Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos. São 

Paulo: Saraiva, 2012. 
73 De acordo com relatório da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Porto 

Velho e a Justiça, o massacre ocorrido em 1º de janeiro de 2002 autorizou a 

instauração do inquérito policial Policial nº 003/02/DECCV e a posterior 

ajuização de ação penal pelo Ministério Público do Estado de Rondônia. 44 

internos de Urso Branco e os seis funcionários públicos figuram no polo 

passivo. In: COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ DA ARQUIDIOCESE DE PORTO 

VELHO; JUSTIÇA GLOBAL. Presídio Urso Branco: a institucionalização da 

barbárie. Porto Velho, Rio de Janeiro, out. 2007. Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/dados/relatorios/a_pdf/r_jg_ro_urso_branco_2007.pdf

> Acesso em: 3 jun. 2014. 
74 O atraso injustificado é uma exceção ao esgotamento dos recursos internos, 

nos termos do art. 46.2 da CADH. A Comissão, em consonância com este 

disposto convencional, tem facilitado a propositura da demanda pelos 

peticionários ao considerar, para fins de admissibilidade de suas petições ou 

comunicações, a existência de ao menos uma das exceções deste artigo, o que 

caracteriza a dispensa ou o abrandamento da regra do esgotamento em diversos 

casos. O escopo almejando pelo esgotamento tem sido mitigado quando a 

vítima de uma violação de direitos humanos não tem os meios e as condições 

necessárias para assegurar o esgotamento dos recursos internos antes de 

demandar junto ao Sistema. In: GONZÁLEZ, 2010, p. 20. 
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enfermaria havia sido construída no interior da penitenciária, mas estava 

sendo mantida desativada por não possuir instrumentos médicos e 

aparelhos suficientes para o uso adequado. Assim, a antiga enfermaria 

realizava atendimento ambulatorial e possui apenas um leito para 

atendimento. Foi informado ainda que a equipe de atendimento aos 

presos no Presídio Urso Branco era composta por um médico, um 

enfermeiro, quatro auxiliares de enfermagem, um psicólogo, um 

odontólogo e um assistente social. 

A insalubridade e a falta de segurança também integraram o rol 

apresentado pelos peticionários. A falta de banhos de sol diários, a 

inacessibilidade de água corrente para higiene pessoal e a inadequada 

limpeza das celas aumentaram a incidência de doenças 

infectocontagiosas. Muitas celas não possuíam banheiros, água corrente 

e ventilação adequada e havia alta umidade e calor: este cenário 

apresentado pelos peticionários aumentava a situação de risco em que se 

encontravam os detentos no Presídio Urso Branco. 

Foi denunciado ainda que havia uma grave situação de 

desgoverno no Presídio Urso Branco – eram comuns, por exemplo, o 

porte de armas por detentos75 e os episódios de rompimento de cadeado 

pelos presos e de interligação de celas por túneis subterrâneos. A 

principal razão apontada como motivadora da insegurança era a 

superlotação existente, que segundo informes excede quase duas vezes a 

capacidade da penitenciária. A fragilidade da estrutura física dos 

pavilhões do Presídio é outra alegação para a insegurança. Reformas 

estruturais e organizacionais na penitenciária foram apontadas como 

possíveis soluções imediatas para a superlotação e para a insegurança. 

A corrupção também foi denunciada como elemento agravante da 

instabilidade e da insegurança. A formação e o treinamento pouco 

aprofundados que recebiam os agentes penitenciários somados aos baixos 

salários, à desvalorização da profissão e os constantes tensão, risco e 

temor as quais são submetidos estes funcionários não podem ser olvidados 

desse quadro. Segundo os peticionários, essa conjuntura propiciou o 

desenvolvimento de um ambiente corruptível e atraente, formando uma 

rede sólida mas flexível à entrada de drogas, celulares e armas nos 

estabelecimentos prisionais. A insalubridade não só alcança os detentos 

como também os agentes penitenciários, o que apenas piora a situação.  

                                                        
75 De acordo com os peticionários, em 18 de abril de 2006, foram encontrados, 

pela revista realizada, 24 chuços, duas facas e quatro barras de ferro. Nesta 

mesma revista também foram encontradas interligações clandestinas entre as 

celas, realizadas pelos presos. 
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Em resumo, os peticionários alertaram para a inatividade do 

Estado brasileiro no que tange às mortes ocorridas no interior do 

Presídio Urso Branco e sobre as condições insalubres, precárias e 

violentas de detenção em que se encontram os presos e agentes 

penitenciários. 

 As denúncias apresentadas e a composição entre as informações 

fornecidas pelos peticionários e pelo Estado forneceram subsídio para a 

Comissão analisar76 as competências da demanda. Os peticionários77 

foram consideradas partes legítimas para apresentar petições à Comissão 

e o Brasil, por ser parte da Convenção desde 25 de setembro de 1992,78 

pode ser chamado a responder pelas violações aos direitos79 à vida80, à 

integridade81, às garantias judiciais82, à proteção judicial83 protegidos 

pela Convenção. Foram consideradas as supostas vítimas as pessoas 

privadas de liberdade no Presídio Urso Branco, desde 2001 até data do 

relatório, e os detentos que faleceram nesta unidade prisional, desde 3 de 

novembro de 2000. 

Quanto aos requisitos de admissibilidade, a Comissão considerou 

que houve demora injustificada na condução dos respectivos recursos 

internos, especialmente no que tange à apuração da morte dos 27 

detentos na chacina de janeiro de 2002. Como não houve sentença 

definitiva para que os peticionários utilizassem como marco temporal 

para o peticionamento à Comissão84, entendeu-se que o pedido de 

                                                        
76 Esta análise decorre de uma das principais competências da Comissão do 

recebimento e análise de petições que denunciem violações de direitos humanos 

protegidos pela CADH, por Estado que dela seja parte. 
77 Nos termos do art. 44 da Convenção Americana e o artigo 23 do Regulamento 

da CIDH. Cf.: ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 2009. 

Disponível em: 

<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp>. Acesso 

em: 3 mar. 2012. 
78 Nos termos do art. 45 da CADH. 
79 Art. 1.1. da CADH. 
80 Art. 4 da CADH. 
81 Art. 5 da CADH. 
82 Art. 8 da CADH. 
83 Art. 25.1 da CADH. 
84 Nos termos do art. 46.1, a petição deve ser apresentada no prazo de seis 

meses a partir da data em que a suposta vítima foi notificada da decisão 

definitiva acerca de seu pleito no âmbito interno. A inexistência dessa decisão, 

para privilegiar o direito da vítima ao acesso à justiça e a peticionar ante o 
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abertura do caso contra o Brasil – em 5 de junho de 2002 – se deu em 

prazo razoável, considerando que um dos fatos motivadores do pedido 

ocorreu em 1º de janeiro de 200285.86 

Com base em uma presunção razoável87, a Comissão considerou 

que os fatos denunciados pelos peticionários poderiam caracterizar 

violações aos direitos à vida e à integridade, respectivamente, em 

relação aos detentos falecidos e aos feridos e vitimados por qualquer 

outra forma de violência; às garantias judiciais e à proteção judicial da 

CADH, em relação às eventuais pessoas feridas, às pessoas que 

poderiam haver sofrido pelas condições da penitenciária em razão de 

uma suposta ineficácia de um recurso cabível, e aos familiares daqueles 

que morreram em incidentes no Presídio. Neste sentido, a Comissão 

considerou a petição admissível com respeito às supostas violações dos 

artigos 4, 5, 8 e 25.1, em relação com as obrigações derivadas dos 

artigos 1.1 e 2, todos da Convenção Americana. 

Destaca-se que relatórios de admissibilidade da CIDH são 

importante para os casos de violações de direitos humanos de pessoas 

privadas de liberdade no Brasil porque apresentam as duas faces do 

problema: a necessidade de responsabilização individual e estatal e a 

necessidade de promover transformações estruturais contundentes para 

garantir que episódios como aquele não voltem a ocorrer.88 Além disso, 

frisa-se a importância da utilidade da pressão moral ou social causada pela 

divulgação de um relatório apontando o desrespeito aos direitos humanos.  

 

2.3 AS MEDIDAS PROVISÓRIAS DA CORTE NO CASO URSO 

BRANCO 

 

A primeira resolução da Corte IDH, datada de 18 de junho de 

2002, sobre as medidas provisórias solicitadas pela CIDH, se baseia nos 

fatos ocorrido na Penitenciária, nos fundamentos apresentados pela 

CIDH e na obrigação convencional do Estado brasileiro em resguardar 

àqueles sob sua jurisdição. Foram requeridos ao Estado brasileiro: a 

                                                                                                                     
Sistema, autoriza a apresentação da petição em prazo razoável de acordo com o 

caso concreto. 
85 Artigo 46.2 da CADH. 
86 A matéria da petição não estava pendente de outro processo de solução 

internacional, o que satisfez as exigências dos artigos 46.1.c e 47.d da CADH. 
87 Residente na análise dos cumprimentos dos requisitos de admissibilidade do 

artigo 46 da CADH. 
88 MACHADO et al., 2013, p. 319-320. 
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adoção de todas as medidas que sejam necessárias para proteger a vida e 

integridade pessoal dos detentos, sendo uma delas a apreensão das 

armas que se encontram em poder dos internos89; a investigação dos 

acontecimentos que motivam a adoção das medidas provisórias90; o 

informe à Corte no prazo de 15 dias sobre as medidas adotadas e a 

apresentação de uma lista completa de todos os detentos de Urso 

Branco; a atualização bimestral à Corte da adoção das medidas 

provisórias e do rol de todas as pessoas detidas, para que se possa 

identificar quais podem ser postas em liberdade e quais não. A Corte 

requereu ainda que a CIDH se manifeste sobre o informe quinzenal e 

sobre a atualização bimestral a partir das datas de seus recebimentos91. 

O assassinato de um interno, em 23 de junho de 2002, com 

profundas feridas na cabeça e na nuca, no curso da primeira medida 

provisória sobre o caso, evidenciou o descumprimento pelo Brasil da 

medida. Nesta ocasião, 308 presos foram punidos ilegalmente pelo 

assassinato e mantidos no pátio da unidade, durante quatro dias, 

desnudos, sem acesso à nenhuma alimentação, água suficiente e 

banheiros ou latrinas. Seus pertences pessoais foram retirados das celas 

e jogados num local chamado “igreja”. Vinte e dois internos ainda eram 

ameaçados de morte por outros presos. 

Em 15 de julho de 2002, os peticionários visitaram o presídio para 

verificar as condições da unidade. Foram informados que no dia seguinte, 

em represália à visita92, todos os presos que estavam nas celas visitadas 

                                                        
89 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Asunto de 

Determinados Centro Penitenciários de Venezuela. Centro Penitenciario de 

Aragua “Cárcel de Tocorón” vs. Venezuela. Resolución de 24 de noviembre 

de 2010. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/tocoron_se_02.pdf >. Acesso em: 16 

jun. 2014. 
90 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Cesti 

Hurtado vs. Perú. Sentencia de 31 de mayo de 2001. Disponível em: 

<http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_78_esp.pdf>. Acesso em: 

07 jun. 2014. 
91 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Assunto da 

penitenciária de Urso Branco. Resolução de 18 de junho de 2002. 
92 É comum o espancamento em represália pela revolta de presos e por suas 

denúncias. Há provas de ter a polícia, no passado, levado a cabo execuções 

extrajudiciais em consequência de rebeliões em presídios. In: ANISTIA 

INTERNACIONAL. Chegou a Morte: Massacre na ‘Casa de Detenção’ de São 

Paulo. São Paulo: Seção Brasileira da Anistia Internacional, 1993. 



42 

 

foram espancados e torturados por agentes penitenciários e militares93. 

Diante deste cenário, ainda em julho de 2002, os peticionários e a 

CIDH apresentaram informações à Corte Interamericana sobre o 

cumprimento das medidas provisórias pelo Brasil e expuseram a pouca 

mudança na grave situação de insegurança sofrida pelos internos do 

presídio: os representantes do Estado não realizaram visita in loco à 

unidade prisional; não foram iniciadas as obras de construção de outros 

centros penitenciários; policiais militares permanecem no interior do 

Urso Branco, em total descumprimento à legislação nacional. Quanto às 

investigações para apurar a materialidade e a autoria das mortes de 27 

presos, até aquele momento, não havia nenhum indiciamento quanto aos 

crimes. 

O descumprimento das medidas outorgadas ensejou nova 

solicitação da Comissão à Corte Interamericana de Direitos Humanos de 

emissão de medidas provisórias para proteger a vida e integridade 

pessoal dos detentos. Munida dessas informações, a Corte 

Interamericana emitiu sua segunda resolução em 29 de agosto de 2002, 

que seguiu caminho similar ao da anterior. 

O Estado elaborou um relatório em que apresentou o rol das 

seguintes medidas adotadas: substituição da força policial especial 

encarregada da segurança em Urso Branco por agentes penitenciários; 

realização de concurso público para contratação de 45 agentes 

penitenciários; início da construção de dois novos presídios em 

Rondônia; realização de visitas periódicas à penitenciária por 

representantes do Poder Público para retirar as armas fabricadas pelos 

presos e ouvi-los e à administração; promoção de mutirão de assistência 

jurídica aos presos; abertura de um processo administrativo e inquéritos 

policiais para averiguar as mortes ocorridas. A Direção da Penitenciária 

apresentou a lista atualizada no dia 29 de junho de 2002, na qual se 

atesta 860 pessoas se encontram cumprindo pena de reclusão em regime 

fechado94. 

A CIDH se manifestou sobre o relatório oficial do Estado e 

apresentou contestações e preocupações. Um dos novos presídios a ser 

construído não seria entregue tempestivamente em virtude da 

paralização das obras, não abrigaria a quantidade informada pelo Estado 

de detentos e suas celas não contariam com ventilação, iluminação 

                                                        
93 COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ DA ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO; 

JUSTIÇA GLOBAL, 2007, p. 71. 
94 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Assunto da 

penitenciária de Urso Branco. Resolução de 29 de agosto de 2002. 
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adequada e fechaduras95. O Sindicato de Agentes Penitenciários de 

Rondônia teria informado aos peticionários e a CIDH que militares 

foram contratados no lugar dos candidatos aprovados no concurso para 

agentes penitenciários. 

Uma correção é feita em relação à lista apresentada pelo Estado: 

dos 860 reclusos, 400 seriam provisórios. Novos fatos ocorridos foram 

informados: o assassínio de um detento em 23 de junho de 2002 com 

ferimentos profundos na cabeça e na nuca; a manutenção no pátio da 

penitenciária de 23 a 27 de junho de 2002 de 308 reclusos desnudos, 

espancados, esfaimados, sem acesso a água e a higiene pessoal como 

forma de castigo; a acomodação de 43 detentos em uma das celas de 

“segurança” e posterior espancamento de todos os reclusos; a 

transferência de apenas 13 dos 22 detentos ameaçados de morte para 

outra unidade prisional; a visita dos peticionários à Penitenciária Urso 

Branco e as denúncias de tortura e espancamentos cometidos pelos em 

represália a visita; a superlotação constante. 

Nesse sentido, a Comissão fez algumas solicitações, dentre elas: 

investigações penais e administrativas das denúncias de tortura; emissão 

de uma lista com os nomes de todos os agentes penitenciários e policiais 

militares que se encontravam em Urso Branco em 16 de julho de 2002 e 

de outra com o nome e número dos detentos condenados e dos 

provisórios; adoção de medidas efetivas para que os detentos possam se 

comunicar com os peticionários e se informar do andamento do 

processo96. 

A Corte entendeu que os fatos apresentados demonstravam a 

situação de extrema gravidade e urgência e que a vida e integridade 

pessoal dos internos do presídio Urso Branco continuavam em grave 

risco e vulnerabilidade. As medidas da resolução anterior foram 

                                                        
95 Em relatório recente, a CIDH reconheceu que a criação de novas vagas, seja 

por meio da construção de novos presídios ou da modernização e ampliação de 

outros, é uma medida essencial para combater a superlotação e adequar os 

sistemas prisionais às necessidades presentes, mas que a medida isolada não 

representa uma solução sustentável ao problema por enxergar a questão apenas 

sob o olhar da falta de vagas e não de forma ampla. In: ORGANIZAÇÃO DOS 

ESTADOS AMERICANOS. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad 

en las Américas. 2011. Disponível em: 

<www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf>. Acesso em: 15 jun. 

2014.  
96 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Assunto da 

penitenciária de Urso Branco. Resolução de 29 de agosto de 2002. 
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reiteradas e foram determinadas ainda ao Estado: a investigação dos 

fatos que motivaram a adoção das medidas provisórias e dos fatos 

ocorridos posteriormente a elas; a adequação do presídio às normas 

internacionais de proteção dos direitos humanos às pessoas privadas de 

liberdade97; e a apresentação à Corte das medidas adotadas para 

cumprimento das determinações e uma lista completa de todas as 

pessoas que se encontrem reclusas no presídio Urso Branco. Solicitou ao 

Estado e à Comissão que providenciem a criação de um mecanismo 

adequado à coordenação e supervisionamento do cumprimento das 

medidas provisórias ordenadas pela Corte98.99 

Mesmo nesta fase, destaca-se a importância da requisição concreta 

a respeito da apreensão das armas que se encontravam em poder dos 

internos e a solicitação da criação de um mecanismo de coordenação e 

supervisionamento. Ambas medidas são solicitações objetivas e concretas 

a fim de garantir a cessação da situação de extrema gravidade e urgência e 

assim proteger o direito à vida e à integridade dos detentos. Denota a 

diferença de tratamento dada ao caso Urso Branco em relação a casos 

anteriores sobre a mesma temática, o que configura um ponto marcante 

que reverbera nas futuras resoluções da Corte. 

Ao longo do ano de 2003 e primeiros meses de 2004, os 

peticionários continuaram a fornecer novas informações para Corte 

                                                        
97 A título de informação, no caso Tibi (Equador), a Corte, por extenso, indicou 

as medidas que deviam ser tomadas pelo Estado para adequar os presídios às 

normas internacionais, quais sejam: “[...] establecer un programa de formación 

y capacitación para el personal judicial, del ministerio público, policial y 

penitenciario, incluyendo al personal médico, psiquiátrico y psicológico, sobre 

los principios y normas de protección de los derechos humanos, relacionados 

con la detención de personas, sus derechos y garantías judiciales, el trato que 

deben recibir, sus condiciones de detención, tratamiento y control médico, el 

derecho a contar con un abogado, a recibir visitas, a que los procesados y 

condenados se alojen en instalaciones diferentes. En fin, el Estado debe 

garantizar que se apliquen los estándares internacionales”. In: CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Tibi. Sentencia de 7 

de septiembre de 2004. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf>. Acesso 

em: 2 jun. 2014. 
98 A criação de um mecanismo de supervisão aparece em dois outros casos: a 

sentença no caso do Massacre de Mapiripán e a medida provisória do Centro 

Penitenciário da Região Centro Ocidental (Cárcel de Uribana), casos, 

respectivamente, da Colômbia e Venezuela. 
99 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Assunto da 

penitenciária de Urso Branco. Resolução de 29 de agosto de 2002. 
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Interamericana sobre a situação dos presos do Urso Branco e se focaram 

especialmente no recrudescimento da situação de extrema violência ao 

longo dos anos. A Corte foi informada que em abril de 2004, na 

vigência da segunda resolução da Corte, ocorreu uma rebelião100 que 

terminou com o saldo de 14 detentos assassinados e a tomada pelos 

detentos de familiares como reféns: alguns crimes foram transmitidos ao 

vivo pela mídia local, alguns cadáveres foram esquartejados e tiveram 

partes de seus corpos jogados às autoridades presentes. Os peticionários 

enxergaram o episódio e sua conjuntura como o ápice do abandono dos 

presos pelo Estado por não ter conseguido mais uma vez lidar com uma 

situação extrema de rebelião. O Estado não teria buscado cumprir a 

determinação da Corte de criar um mecanismo para coordenar e 

supervisionar o cumprimento das medidas provisórias101. 

Entre a segunda e a terceira resolução, o Estado brasileiro 

apresentou doze relatórios sobre as medidas provisórias. Seu conteúdo 

fundamentou a emissão da terceira resolução da Corte em 22 de abril de 

2004. Como o Estado brasileiro não cumpriu os requerimentos 

anteriores, houveram muitas reiterações por parte da Corte. Foi reiterado 

ainda ao Estado e à Comissão a solicitação de tomar as providências 

necessárias para coordenar e supervisionar o cumprimento das medidas 

provisórias. Fatos novos nesta resolução foram a inclusão dos visitantes 

no rol de pessoas a serem protegidas pelo Estado em virtude das 

denúncias de maus tratos que eles vinham sofrendo e a convocação a 

Comissão, os peticionários e o Estado para participar de uma audiência 

pública, em 28 de junho de 2004, na sede da Corte.102 

Esta resolução se destaca por ser a primeira sobre o caso a convocar 

as partes para uma audiência pública, a fim de que exponham seus 

argumentos sobre o cumprimento das medidas provisórias ordenadas e 

tentem dialogar as possíveis soluções para o caso.103 Para o juiz García 

Ramírez, dentre os processos de resultaram na convocação de uma 

                                                        
100 Os motins e as rebeliões são atos de resistência no interior da instituição 

total. Maia Neto define motim como sublevação de internos contra a 

administração prisional, implicando atitudes de desordem e tumulto, enquanto a 

rebelião é ato ou efeito de revolta. Ambos são movimentos coletivos de rebeldia 

e levante contra determinada situação de fato. In: MAIA NETO, Cândido 

Furtado. Direitos Humanos do Preso. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 104. 
101 COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ DA ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO; 

JUSTIÇA GLOBAL, 2007, p. 71. 
102 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Assunto da 

penitenciária de Urso Branco. Resolução de 22 de abril de 2004, p. 8-9. 
103 MORAIS, 2010. 
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audiência pública nesta resolução, pode-se citar a prevalência das violações 

de direitos humanos em Urso Branco – com destaque para a continuidade 

dos atos de violência com resultado fatal – mesmo após a edição das 

medidas cautelares pela Comissão e das medidas provisórias pela Corte. 

Krsticevic afirma que Corte mantém o poder de convocar audiências 

para estudar os níveis de cumprimento, e explorar os obstáculos para 

assegurar a aplicação efetiva das decisões104. Estes ambientes são 

oportunidades de diálogos e articulações de soluções, uma vez que os 

peticionários têm a oportunidade de encarar e conversar com os 

representantes do Estado, nos espaços formais e nos informais. Giunchetti 

segreda que horas antes da audiência em comento, os representantes do 

Estado e da Comissão IDH e os peticionários se articularam e 

consensuaram sobre a implementação de um mecanismo para coordenar e 

supervisionar o cumprimento das medidas provisórias105. 

Por oportunizar maior visibilidade das temáticas e dar às partes 

um espaço dialógico, as audiências podem mudar drasticamente os 

rumos dos casos denunciados, como ocorreu em Urso Branco. É certo 

que a audiência de 28 de junho de 2004 publicizou a querela para 

estudantes, defensores de direitos humanos e agentes públicos – 

especialmente diplomatas que demandaram politicamente o Itamaraty. 

Em 7 de julho de 2004, a Corte emitiu a quarta resolução, que se 

destacou por incluir em seu bojo a síntese da audiência convocada na 

terceira resolução. Este sumário fornece mais elementos para entender 

como o Estado vem conduzindo o caso e quais têm sido os elementos 

apresentados para demarcar sua postura. 

Seis relatórios são apresentados pelo Estado brasileiro conforme 

requerido na resolução anterior. O último informa que: em relação a 

rebelião de abril de 2004 – mesmo antes da resolução da Corte de 22 de 

abril de 2004 – o Estado já havia adotado medidas para cessar a rebelião 

como a transferência dos presos ameaçados do “seguro” para outra área. 

Para diminuir a superlotação e outros estopins de rebeliões, foi assinado 

um convênio entre a União Federal e o Estado de Rondônia para 

oferecer um mutirão de execução penal dos presos composto por 

defensores e estudantes. As informações obtidas neste mutirão passaram 

a integrar um projeto de um novo banco de dados nacional feito para 

determinar o perfil da população carcerária e atualizar o sistema 

progressivo de execução penal. O Estado forneceu uma lista atualizada 

dos presos até o dia 28 de abril de 2004 que apontava o total de 864 

                                                        
104 KRSTICEVIC, 2007, p. 33. 
105 GIUNCHETTI, 2010, p. 188. 
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presos – 335 condenados e 529 provisórios – mas não informava se os 

condenados e os provisórios se encontravam em seções diferentes dentro 

de Urso Branco. Não foram apresentadas informações também sobre o 

desenrolar das investigações penais e administrativas106. 

A Comissão, em contrapartida, contestou as informações 

apresentadas neste sexto relatório estatal. Em sua concepção, mesmo 

que o Estado tenha informado sobre alguns avanços – como o convênio 

apresentado e a diminuição da superpopulação prisional – não se estaria 

dado efetivo cumprimento às medidas provisórias ordenadas, uma vez 

que as demandas de vida e integridade exigiram medidas imediatas do 

Estado, enquanto garante, para controlar a penitenciária e impedir as 

violações de direitos humanos constantes107. 

Na audiência pública de 28 de julho de 2004, a Comissão 

continuou a apresentar suas críticas em relação a postura do Estado, que 

não estaria adotando as medidas necessárias para proteger a vida e a 

integridade pessoal dos internos e dos familiares. Foi pontuado que frente 

ao agravamento da situação na prisão, o Estado tem se mostrado inapto 

para retomar o controle da situação e proteger os detentos do risco de 

assassinato, lesão, tortura e maus tratos. Demandou-se a realização de 

uma adequada seleção e contratação imediata de pessoal devidamente 

qualificado de custódia; a separação dos presos “seguro” em relação aos 

demais; a inadmissão de novos reclusos; a implementação de um sistema 

de alerta imediata para prever e evitar novas crises penitenciárias de 

efeitos irreversíveis e irreparáveis; o estabelecimento de um mecanismo 

adequado de denúncias ou queixas individuais diretas; investigação célere 

e imparcial dos atos de violência ocorridos a partir de 1 de janeiro de 2002 

na Penitenciária108. De posse dos relatórios estatais, da contrapartida da 

Comissão e dos peticionários e dos elementos colhidos na audiência, a 

Corte reiterou as resoluções anteriores. 

Entre os meses de julho de 2004 e setembro de 2005, ocorreram 

cinco mortes dentro do Urso Branco. Celas interligadas, conflitos entre 

grupos rivais, ausência de suficientes agentes penitenciários dentro dos 

pavilhões da unidade e, de forma geral, o descontrole do Estado sobre os 

internos são alguns dos elementos que contribuíram para a continuidade 

das mortes. Os peticionários e a CIDH continuaram a encaminhar 

                                                        
106 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Assunto da 

penitenciária de Urso Branco. Resolução de 07 de julho de 2004. 
107 Ibidem. 
108 Ibidem. 
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informações atualizadas à Corte sobre estes fatos.109 

A quinta resolução foi emitida apenas em 21 de setembro de 2005 

com base nos relatórios e contraposições da Comissão e dos 

peticionários. A Corte manifestou sua preocupação em relação ao 

aumento do número de assassinatos de presos, durante a vigência das 

medidas provisórias, e a manutenção da situação de grave risco para a 

integridade pessoal dos internos, agentes penitenciários e familiares. 

No primeiro relatório estatal de 2004 – sétimo geral – o Estado 

informa que em 27 de julho de 2004 foi criado – sob consulta dos 

peticionários – um mecanismo apropriado para coordenar e 

supervisionar o cumprimento das medidas provisórias, a Comissão 

Especial do Conselho Especial de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana, que seria composta por autoridades federais e estatuais de 

Rondônia, e por representantes da sociedade civil. Na ocasião, em seu 

relatório, a CIDH alegou não estar recebendo notícias atualizadas sobre 

a Comissão Especial e o avanço das conversações para dar forma e 

projetar a execução dos acordos preliminares alcançados110. 

Posteriormente, o Estado apresentou três novos relatórios, em que 

afirmou estar empreendendo esforços para investigar os atos de 

violência e para melhorar qualitativamente as condições de trabalho dos 

agentes penitenciários. Dentre outras coisas, informou a reforma em 

curso em Urso Branco e as medidas de melhoria nas condições de 

salubridade e no atendimento médico e odontológico dos detentos – 

tudo em consonância com às normas internacionais de proteção. Os 

bons resultados do Projeto de Justiça Itinerante – concessão de diversos 

benefícios aos detentos e a redução da lotação da penitenciária – e as 

reuniões periódicas da Comissão Especial também foram informados. 

Apresentou listas de presos: uma discriminou os presos provisórios dos 

condenados; a outra indicou o ingresso dos novos detentos; e a terceira, 

suas saídas. De acordo com o último levantamento, haviam 888 presos: 

438 provisórios e 450 condenados. Não foi explicitado se os condenados 

e provisórios se encontravam em seções diferentes111. 

A CIDH reconheceu a boa vontade do Estado Brasileiro de adotar 

as medidas solicitadas pela Corte, mas alertou que elas têm sido 

insuficientes para evitar a perda de outras vidas, já que devem ser 

                                                        
109 COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ DA ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO; 

JUSTIÇA GLOBAL, 2007, p. 72.  
110 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Assunto da 

penitenciária de Urso Branco. Resolução de 21 de setembro de 2005. 
111 Ibidem, p.7-8; 10-12; 14-15. 
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implementadas imediatamente e não só de forma progressiva. Frisou 

ainda a responsabilidade do Estado de melhorar imediatamente nas 

condições de segurança e de salubridade, que não estavam adequadas de 

acordo com os padrões internacionais. Ponderou que as fugas, as 

tentativas de fuga, a existência de armas artesanais dentro da 

penitenciária, o início da rebelião em maio de 2005, a falta de medidas 

de proteção aos visitantes, a falta de um detector de metais e o limitado 

número de agentes de segurança seriam demonstrações da situação de 

urgência e na inabilidade do Estado. Denunciou o cumprimento parcial 

do envio das listas atualizadas de internos e das informações específicas 

quanto ao avanço e resultados do processo penal em relação aos atos de 

violência ocorridos desde janeiro de 2002112. 

Diante destes relatórios, posicionamentos da CIDH e dos 

peticionários, a Corte reiterou as determinações anteriores ao Estado e 

requereu que realize todas as gestões pertinentes para que as medidas de 

proteção sejam planificadas e implementadas com a participação dos 

peticionários113. 

Interessante notar que esta resolução inaugura uma postura mais 

tolerante (e não menos crítica) dos peticionários, da Comissão e da 

Corte em relação aos argumentos e às condutas do Estado brasileiro. O 

reconhecimento da boa vontade do Estado e dos esforços para cumprir 

as resoluções do caso advém de uma mudança de postura do próprio 

Estado de reconhecer suas deficiências e de procurar, de fato, cumprir 

com suas obrigações de proteção. Os peticionários e a Comissão 

mostraram estar tentando construir um ambiente de confiança e 

negociações mais próximas para intensificar a colaboração estatal e 

garantir o cumprimento mais célere das resoluções. Apesar desta 

mudança, não deixou de cobrar medidas mais enérgicas para 

implementações imediatas e progressivas de medidas114. 

Os peticionários continuaram a enviar à Corte informações 

atualizadas sobre a situação dos internos dos internos do presídio Urso 

Branco, os assassinatos, torturas e as péssimas condições de cumprimento 

da pena a que estão submetidos, fatos que demonstram a habitual violação 

dos direitos humanos dos presos pelo Estado brasileiro. 

Em 2 de maio de 2008, a Corte emitiu a sexta nova resolução. 

Entre a resolução anterior e esta, o Estado brasileiro emitiu 8 relatórios. 

Frisou-se que sobre as denúncias de tortura e maus tratos supostamente 
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cometidas pelos agentes penitenciários, o Estado afirmou que a 

administração de Urso Branco teria uma política de eliminação da 

violência e de não-anuência com tais práticas denunciadas115. 

Os peticionários denunciaram que desde 2006, Urso Branco 

vivenciava uma situação de descontrole por parte das autoridades 

estatais: os detentos supostamente não se encontravam submetidos à 

vigilância e os líderes das organizações criminosas tinham acesso livre à 

toda a penitenciária por meio de túneis e conexões entre as celas. Esta 

“permissividade” permitia que os líderes exercessem com mais vigor o 

seu domínio e ordenassem a execução de detentos considerados rivais, o 

que colocava em risco a vida e a integridade de todos os detentos. É 

denunciado ainda que a política estatal de abandono e 

“condescendência” foi substituída pela presença por meio de 

espancamentos, tortura e maus tratos para garantir o controle da situação 

crítica: em aproximadamente 6 meses, 4 diretores foram afastados de 

seus cargos por supostamente terem ordenado ou tolerado atos de tortura 

contra os detentos. Apesar dessa mudança de postura, os peticionários 

denunciam que diversos motins e mortes se sucederam e que o Estado 

não tem dados atualizados do número e do nome dos detentos falecidos. 

A criticidade da situação ensejou que os peticionários solicitassem ao 

Governo Federal que intervissem no Estado de Rondônia116. 

A Comissão seguiu seus posicionamentos sobre os relatórios 

anteriores: elogiou os intentos e as medidas adotadas pelo Estado, mas 

pontuou a insuficiência das ações empreendidas para garantir a vida e a 

integridade dos detentos. De posse dessas informações, a Corte 

determinou ao Estado brasileiro que: adote de forma imediata as 

medidas necessárias para proteger a vida e a integridade de todos os 

detentos, familiares e agentes de segurança; e realize as gestões 

pertinentes para que as medidas de proteção sejam cumpridas e 

implementadas117. 

Nesta resolução podemos perceber uma mudança de estratégia da 

Corte IDH, que passou a se concentrar apenas nos aspectos diretamente 

relacionados à proteção da vida e da integridade pessoal de todos que 

ingressassem em Urso Branco (presos, funcionários e visitantes), em 

prejuízo do acompanhamento das investigações e dos processos 

relativos a crimes ocorridos no Urso Branco e da adequação do presídio 
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aos parâmetros internacionais aplicáveis ao funcionamento de 

estabelecimentos de privação de liberdade118. 

Ainda em 2008, após um processo administrativo conduzido pelo 

MPF, que durou cerca de três anos, e atendendo os peticionários do caso 

perante a Corte e de membros da Comissão Especial, foi apresentado 

um pedido119 de intervenção federal120, perante o Supremo Tribunal 

Federal, pelo Procurador-Geral da República. O pedido incentivou a 

decretação de estado de emergência nos estabelecimentos prisionais do 

estado pelo governo de Rondônia 121e a interdição parcial do Urso 

Branco122. Apesar de sua importância, o pedido, que corre sob o nº IF 

5129 no Supremo Tribunal Federal, há cinco anos, ainda não foi 

julgado. 

A interdição foi decretada em 19 de dezembro de 2008 e impediu 

que detentos fossem enviados a Urso Branco sem autorização judicial 

específica. De acordo com Giunchetti, tal medida teve um significativo 

impacto na densidade carcerária: em 31 de dezembro de 2008 o valor era 

2,25 presos por vaga, no semestre seguinte baixou para 1,95. A 

diminuição do contingente carcerário e a contratação de novos agentes 

penitenciários melhoraram a relação de presos por agente de segurança: 

de 7,82, no segundo semestre de 2008, para 4,85, no semestre seguinte123. 

Apesar da importância desta medida, os peticionários do caso 

                                                        
118 GIUNCHETTI, 2010, p. 99. 
119 Datado de 7 de outubro de 2008, 
120 A intervenção federal é uma medida excepcional à autonomia dos estados 

federados, permitida nos casos taxativamente estabelecidos e indicados como 

exceção ao princípio da não intervenção, conforme o art. 34 da CF e que se 

fundam nos pressupostos de defesa: do Estado, do princípio federativo, das 

finanças estaduais e da ordem constitucional. Dentre esses, o inciso VII, alínea 

b do art. 34 estabelece a possibilidade de intervenção para assegurar os direitos 

da pessoa humana, que está adstrita à representação do Procurador-Geral da 

República perante do Supremo Tribunal Federal. In: SILVA, José Afonso da. 

Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo, Malheiros, 2003. p. 483-

484. 
121 Por meio do decreto 13.866 de 16 de outubro de 2008. 
122 Por decisão da 1ª Vara de Execuções e Contravenções Penais de Porto 

Velho, atendendo a pedido do Ministério Público Estadual de Rondônia, no 

bojo do processo nº 510.2008.012995-7, com fundamento no art. 66, VIII da Lei 

de Execução Penal. De acordo com o inciso VIII, compete ao juiz da execução, 

interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que esteja funcionamento 

em condições adequadas ou com infringência aos dispostos da LEP. 
123 GIUNCHETTI, 2010, p. 102. 



52 

 

contrapõem que o que se tem notado é o agravamento das condições de 

detenção das outras unidades prisionais, que passaram a receber maior 

quantidade de presos após a interdição do Urso Branco124. O mesmo 

diagnóstico é feito em relatório de maio de 2009 elaborado pelo 

Procurador da República em Rondônia.125 

Neste sentido, este aparente arrefecimento na explosão carcerária 

no Urso Branco não indica qualquer solução do problema, mas a 

simples transferência para o Presídio Edvan Mariano Rosendo 

conhecido como Urso Panda, que para uma capacidade de cerca de 360 

presos, conta atualmente com cerca de 640 detentos, o que denota a 

simples migração do problema de uma unidade para outra. 

Em 17 de agosto de 2009, a Corte emitiu a sétima resolução com 

base nas ponderações do Estado, dos peticionários e da CIDH. Em seus 

relatórios, o Estado informou que: em fevereiro de 2009, a Penitenciária 

contava com 847 detentos – em dezembro de 2008 abrigava cerca de 

1300 presos; realizou um concurso público para contratar 900 agentes 

penitenciários para o Estado de Rondônia; iniciou a construção de uma 

penitenciária em Rondônia com capacidade para abrigar 360 detentos e 

celebrou convênios para a construção de outros dois estabelecimentos 

penitenciários com 420 e 470 vagas. Os presos condenados e provisórios 

estavam sendo mantidos separados e todos os detentos teriam acesso a 

trinta minutos de água, quatro vezes ao dia, e receberiam os serviços de 

saúde regularmente, por meio de médicos, enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem, atenção de psicólogos e assistentes sociais e 

assistência jurídica gratuita da Defensoria Pública126. 

Os peticionários ponderaram que: em 16 de junho de 2009, Urso 

Branco tinha 877 detentos, mas só comportava 456; o Estado de 

Rondônia estaria contratando agentes penitenciários temporários e não 

capacitados até o término do processo de seleção e contratação dos 

novos agentes penitenciários; a construção de novos presídios não 

reduzirá a superpopulação em Urso Branco pois eles atenderão somente 

à população carcerária do interior do estado de Rondônia; os detentos 

não tem assistência médica, odontológica ou jurídica suficiente A 

Comissão acompanhou o raciocínio dos peticionários ao fazer suas 

ponderações127. 
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A Corte, com base nestes dados, convocou o Estado do Brasil, os 

peticionários e a Comissão para uma nova audiência pública em 30 de 

setembro de 2009, na sede da Corte IDH, para que as alegações a 

respeito das medidas provisórias pudessem ser apresentadas e ouvidas. 

Em 25 de novembro de 2009, a Corte emitiu a oitava resolução 

com base em novos relatórios estatais. Neles, informou-se que havia 672 

detentos na Penitenciária – um número próximo da sua capacidade de 

456 detentos e desde 19 de dezembro de 2008 não ingressaram novos 

detentos; o governo federal ampliou a capacidade de Urso Branco com a 

criação de 96 novas vagas, iniciou a construção de uma penitenciária 

com 360 vagas, construiu o Centro de Triagem de Porto Velho, com 

capacidade para 96 detentos, e planeja construir duas novas 

penitenciárias: uma com 421 vagas e a outra com 470. Um novo Plano 

Diretor do Sistema Penitenciário estaria sendo elaborado para 

reestruturar o atual modelo prisional a fim de garantir as normativas 

internacionais sobre a matéria128. 

Os peticionários se manifestaram sobre o relatório e asseveraram 

que os principais problemas de Urso Branco eram a superlotação e a 

infraestrutura física inadequada que dificultam o controle por parte dos 

agentes e facilitam motins e rebeliões. Em dezembro de 2008, foi 

ordenada a interdição parcial de Urso Branco e se proibiu o ingresso de 

novos detentos – à época encontravam-se 1.241 pessoas detidas. Quanto 

as soluções empreendidas pelo Estado para a superlotação, os 

peticionários insistiram que a construção da nova Penitenciária não 

reduzirá a superlotação em Urso Branco, pois restringirá seu 

atendimento à população carcerária do interior. Trouxeram à baila um 

relatório de maio de 2009 apresentado pela Procuradoria da República 

em Rondônia sobre a situação em Urso Branco que destacou: o 

problema estrutural do sistema penitenciário permanece sem solução; as 

ações do governo estadual adotadas depois do pedido de intervenção 

federal não apresentaram efeitos práticos; a redução da população 

carcerária em Urso Branco está transferindo o problema de excesso de 

internos para outras penitenciárias em Rondônia129. 

A CIDH reconheceu a redução da superlotação em Urso Branco – 

decorrente das resoluções judiciais internas e das ações conjuntas do 

sistema judicial interno – e os esforços do Estado para fornecer 

assistência médica aos detentos. Contudo, demonstrou sua preocupação 

com o ainda latente risco de situações de violência, a manutenção do uso 
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de “celões” e a desproporção entre médicos e internos130. 

Diante destas e de outras ponderações, a Corte ao Estado reiterou 

as determinações anteriores e requeriu a elaboração de um relatório 

imediato sobre a implementação das medidas indicadas no ponto 

resolutivo primeiro da presente Resolução. 

Em 26 de julho de 2011, a Corte emitiu sua nona e penúltima 

resolução sobre o caso Urso Branco. O Estado informou ainda que não 

foi possível elaborar uma listagem atualizada de todos os detentos 

falecidos em Urso Branco e nem de todos os servidores que trabalham 

no Presídio e que respondem algum procedimento; mas que todas as 

denúncias sobre atos violentos que teriam ocorrido entre julho de 2009 e 

dezembro de 2010 estão sendo investigadas por meio de procedimentos 

judiciais ou administrativos – alguns processos estão em fase de 

sentença condenatória ou absolutória e outros de recurso. Como 

novidade, foi apresentada a criação do serviço de ombudsman131 do 

Sistema Penitenciário de Rondônia, o qual tem um número para ligações 

telefônicas gratuitas e endereço de correio eletrônico para denúncias132, 

que dialoga com a proposta da CIDH, na audiência de 28 de julho de 

2004, da criação de um mecanismo adequado de denúncias ou queixas 

individuais diretas133, e representa uma forma de concretizar o direito 

que toda pessoa privada de liberdade tem de apresentar denúncias às 

instituições nacionais de direitos humanos134. 

Os peticionários informaram, sobre as sentenças condenatórias 

atinentes aos fatos ocorridos em janeiro de 2002, que as 15 pessoas 

condenadas – muitos julgados à revelia ou com uma precária assistência 

jurídica – são detentos de Urso Branco e suas penas variam entre 378 e 

486 anos de detenção: nenhum agente público havia sido 

responsabilizado pelas mortes ocorridas dentro da Penitenciária135. 

                                                        
130 Ibidem, p. 6-7. 
131 Em sueco significa “representante do povo”. Atualmente o termo designa um 

profissional contratado por um órgão público ou privado para de receber 
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132 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Assunto da 

Penitenciária Urso Branco. Resolução de 25 de agosto de 2011, p. 3-5. 
133 Ibidem, p. 9-14. 
134 Ver: Regra 35 e 36 das Regras Mínimas e Princípio 33 do Conjunto de 

Princípios para a Proteção de todas as pessoas submetidas a qualquer forma de 

detenção ou prisão. 
135 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Assunto da 

Penitenciária Urso Branco. Resolução de 25 de agosto de 2011, p. 4-6. 
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 A Comissão, entre outras considerações, frisou a falta de 

informações criteriosas sobre a quantidade de agentes no centro 

penitenciário, a superpopulação ou a capacidade total da penitenciária. 

Também foram apontadas como falhas do Brasil a não indicação das 

medidas que estaria adotando para substituir definitivamente os 

funcionários militares por agentes penitenciários e para minorar a 

desproporção entre os internos e os agentes de segurança.136 

A Corte resolveu convocar o Estado Brasileiro, os peticionários e 

a Comissão para uma audiência pública na cidade de Bogotá, Colômbia, 

em 25 de agosto de 2011, para que os convidados pudessem apresentar 

suas alegações sobre as medidas provisórias ordenadas.137 

Em 25 de agosto de 2011, a Corte emitiu sua décima e última 

resolução sobre o caso Urso Branco e resolveu levantar as medidas 

provisórias ordenadas pela própria Corte em 18 de junho de 2002 e 

ratificadas posteriormente. Frisou, contudo, que nos termos do artigo 1.1 

da Convenção Americana, o levantamento das medidas provisórias não 

implica que o Estado esteja dispensado de suas obrigações 

convencionais de proteção. 

As medidas provisórias de natureza tutelar adotadas se manterão 

vigentes até que cessem a situação de perigo que as originou. Ao 

resolver pela manutenção ou pelo levantamento das medidas vigentes, a 

Corte avalia o êxito ou o fracasso das medidas implementadas pelo 

Estado tendentes a investigar e sanar os responsáveis pela ameaça. 

Nogueira Muñoz138 acredita que existe, para a Corte, uma relação 

estreita entre o cumprimento desta obrigação de investigar e sancionar e 

a situação de risco em que se encontram os beneficiários das medidas. 

De acordo com o artigo 63.2 da Convenção, para que a Corte 

possa dispor de medidas provisórias, três condições coexistentes devem 

estar presentes em toda situação na qual se solicite a intervenção do 

Tribunal, quais sejam: extrema gravidade, urgência e evitação de danos 

irreparáveis às pessoas. O desaparecimento de uma delas enseja que o 

Tribunal avalie a pertinência de continuar com a proteção ordenada. 

A Corte destacou em sua resolução que desde dezembro de 2007 

não foram registradas mortes violentas ou motins no Presídio Urso 

Branco. Além disso, a população carcerária diminuiu aproximadamente 

700 internos em 2009, e desde então o número de internos tem 

permanecido sem maiores variações. Adicionalmente, o Estado 

                                                        
136 Ibidem, p. 6. 
137 Ibidem, p. 3-6. 
138 MUÑOZ, 2012, p. 30-31. 
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encontra-se investigando as denúncias de violência ou maus tratos 

apresentados pelos representantes, e inclusive alguns processos penais 

foram resolvidos em primeira instância, tais como os relacionados com 

os fatos ocorridos em janeiro de 2002 que deram origem às presentes 

medidas provisórias. 

Lima e Alves139 entendem que o Brasil cumpriu com algumas das 

recomendações da Comissão, bem como com as medidas provisórias da 

Corte, entre as quais se destacam: a ampliação do referido presídio; 

capacitação de seus agentes penitenciários pela Escola de Formação, 

Qualificação e Capacitação de Servidores Penitenciários; e a assinatura 

de um acordo entre as partes e levantamento das medidas provisórias 

outorgadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Contribuíram para o levantamento das medidas a postura do 

Estado brasileiro de se empenhar em cumprir as determinações, a 

confiança que foi sendo construída ao longo dos anos e das sucessivas 

medidas entre os peticionários, a Comissão e o Estado e, principalmente, 

a materialização de todos estes anseios no documento intitulado Pacto 

para Melhoria do Sistema Prisional do Estado de Rondônia e 

Cumprimento das Medidas Provisórias Outorgadas pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

 

2.4 AS OBRIGAÇÕES DO ESTADO FACE AO DIREITO 

INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Os tratados de Direito Internacional dos Direitos Humanos 

estabelecem obrigações de respeito e de garantia. A obrigação de 

respeito expressa um não-fazer estatal que se traduz na limitação do 

Poder Público frente aos direitos dos indivíduos: o exercício da função 

pública encontra limites nos direitos humanos, que fundados na 

dignidade da pessoa humana, são superiores ao poder do Estado. O 

respeito se refere a não criação de obstáculos ou de impedimento ao 

gozo dos direitos humanos ou mesmo de se abster de cometer atos que 

violem os direitos humanos; implica obrigações negativas, pois trata 

                                                        
139 LIMA, Renata Mantovani; ALVES, Lucélia de Sena. A efetividade do 

ativismo jurídico transnacional no Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos: uma análise a partir de casos contra o Brasil. Revista de Direito 

Internacional, Brasília, v. 10, n. 2, p. 246, 2013. Disponível em: 

<http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/rdi/article/view/2558

> Acesso em: 3 jun. 2014. 
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daquilo que os Estados não deveriam fazer140. 

Já a obrigação de garantia possui caráter positivo e exige que o 

Estado atue e consiga impedir que terceiros coloquem obstáculos o 

exercício dos direitos. O Estado deve se comprometer em criar um 

arcabouço institucional apto a promover o florescimento dos direitos 

humanos141 e também organizar estruturas e procedimentos capazes de 

prevenir, investigar e punir as violações dos direitos da pessoa humana 

cometidas por agentes públicos ou privados.  

A obrigação de realização se soma às anteriores enquanto outra 

obrigação positiva para o Estado em relação ao cumprimento dos 

padrões de direitos humanos e se refere às determinações que devem ser 

tomadas para a realização e o exercício pleno dos direitos humanos. As 

políticas públicas são exemplos desta obrigação estatal. 

Ao violar um direito humano, o Estado descumpre sua obrigação 

primária de respeito ou de garantia. Ao ser condenado 

internacionalmente por esta violação, o Estado é chamado a cumprir sua 

obrigação secundária de reparar142 o dano causado. De acordo com os 

princípios do direito internacional e com base, em particular, na 

Convenção Americana143, frente ao estabelecimento da responsabilidade 

estatal se dispõem medidas que reparem integralmente a violação de 

direitos humanos, o que inclui, quando necessário, o pagamento de uma 

justa indenização à parte lesionada por danos materiais ou imateriais144. 

A essência da reparação é o retorno145, quando possível, à situação 

anterior à violação cometida e o desaparecimento dos seus efeitos, o que 

                                                        
140 RAMOS, André Carvalho. Responsabilidade internacional por violação 

de direitos humanos: seus elementos, a reparação devida e sanções possíveis. 

Teoria e prática do Direito Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 41. 
141 Ibidem, p. 41-42. 
142 Como reparação, Ramos entende “toda e qualquer conduta do Estado infrator 

para eliminar as consequências do fato internacionalmente ilícito, o que 

compreende uma série de atos, inclusive as garantias de não repetição”. In: 

RAMOS, 2004, p. 245. 
143 Art. 63.1 da CADH. 
144 KRSTICEVIC, Viviana. Implementación de las decisiones del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos: aportes para los procesos legislativos. 

Buenos Aires: CEJIL, 2009. Disponível em: 

<http://cejil.org/publicaciones/implementacion-de-las-decisiones-del-sistema-

interamericano-de-derechos-humanos-aporte>. Acesso em: 3 jun. 2014. p. 13. 
145 Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso 19. 

Comerciantes vs. Colombia. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C, nº 109, 

pár. 221.1. 
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não exclui outras formas de reparar o dano146.  

A obrigação de reparar as violações aos direitos humanos 

remonta a uma norma consuetudinária de direito internacional, segundo 

a qual, ao se produzir um ato ilícito imputável a um Estado, surge a 

responsabilidade internacional deste pela violação a uma norma 

internacional, com o dever de reparação e de fazer cessar as 

consequências dessa violação147. As reparações ordenadas pela Corte 

impõem obrigações de direito internacional, cujo conteúdo não pode ser 

modificado nem seu cumprimento suspenso pelo Estado obrigado, 

invocando para isso disposições de seu direito interno148. As medidas de 

reparação que têm sido estabelecidas pelos órgãos do Sistema se 

caracterizam por sua amplitude e conteúdo diverso, que variam de 

acordo com o dano produzido. As políticas públicas se propõem a 

satisfazer o dever de reparar, motivo pelo qual deveriam observar os 

aspectos jurídicos essenciais de tal dever. 

Para Saavedra Alessandri, os danos que causam as violações de 

direitos humanos têm dupla dimensão. Por um lado, a dimensão 

                                                        
146 No caso Ximenes Lopes, a Corte declarou que: “A reparação do dano 

ocasionado pela infração de uma obrigação internacional requer, sempre que 

possível, a plena restituição (restitutio in integrum), que consiste no 

restabelecimento da situação anterior à violação. Caso isso não seja possível, 

cabe ao Tribunal internacional determinar uma série de medidas para que, além 

de garantir o respeito dos direitos infringidos, sejam reparadas as consequências 

das infrações e estabelecido o pagamento de uma indenização como 

compensação pelos dados ocasionados ou outras modalidades de satisfação. A 

obrigação de reparar, que se regulamenta em todos os aspectos (alcance, 

natureza, modalidades e determinação dos beneficiários) pelo direito 

internacional, não pode ser modificada ou descrumprida pelo Estado obrigado 

mediante a invocação de disposições de seu direito interno”. In: 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Sentença de 4 de julho de 

2006. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_149_esp.pdf>. Acesso 

em: 1 jun. 2013.  
147 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Cantoral 

Benavides vs. Perú. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_69_esp.pdf>. Acesso 

em: 4 jun. 2014. 
148 As duas Convenções de Viena sobre Direito dos Tratados ratificadas pelo 

Brasil proíbem que a parte invoque disposição de direito interno para justificar o 

descumprimento de tratado. In: PINHEIRO, Carla. Direito internacional e 

direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2001. p. 54. 
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individual se refere ao dano que se causa à vítima e a cada membro de 

sua família. Por outro, a dimensão coletiva se refere ao dano causado à 

sociedade como um todo e ao seu tecido social. Em uma violação ao 

direito à vida e à integridade pessoal, por exemplo, seus efeitos vão 

desde sofrimentos físicos e psíquicos até a destruição de projetos de vida 

e alterações nas condições de existência da vítima e de sua família, e 

têm sequelas imediatas e a longo prazo149. 

Além disso, uma violação de direitos humanos pode dar indícios 

de como o Estado e a sociedade, de forma comissiva ou omissiva150, têm 

lidado com os direitos de indivíduos, grupos de indivíduos ou 

coletividades que se encontrem ou não em situação de vulnerabilidade. 

Observações posteriores sobre chacinas em unidades prisionais, aldeias 

indígenas e assentamentos rurais sinalizam violações anteriores sofridas, 

o modo como estes conflitos em especial foram solucionados e como 

outros semelhantes estão sendo resolvidos151.  

A constatação do ilícito internacional cometido por um dos 

Estados-Partes pode levar a vários modos de coerção, que buscam 

regularizar a situação e efetivar a proteção dos direitos humanos. A 

medida de reparação dos danos visa o retorno ao status quo ante por 

meio de que todas as providências sejam tomadas para que se desfaçam 

os efeitos do ato ilícito152. Não sendo possível o retorno ao estado 

original, adotam-se medidas compensatórias para a reparação do dano. 

A fim de concretizar estas obrigações estatais e providenciar as 

reparações cabíveis, a Corte Interamericana emitiu 10 medidas 

provisórias entre os anos de 2002 e 2010, em que fez determinações 

                                                        
149 ALESSANDRI, Pablo Saavedra. Las reparaciones en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. [2003?]. Disponível em: 

<http://www.usergioarboleda.edu.co/instituto_derechos_humanos/material/cv/re

paraciones.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2014. p. 2. 
150 De acordo com a jurisprudência da Corte, as obrigações decorrentes da 

CADH vinculam o Estado em virtude de suas ações e omissões. Ver: 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 

de julio de 1988. Disponível em: 

<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/interamericano/22

21caso.htm>. Acesso em: 9 jun. 2014. 
151 Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso de 

la Comunidad de la Paz de San José de Apartadó vs. Colombia. Resolución 

de la Corte de 18 de junho de 2002. 
152 SHELTON, Dinah. Remedies in International Human Rights Law. Nova 

York: Oxford University Press, 2005. p. 53. 
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diretas ao Brasil, aos representantes dos beneficiários das medidas e a 

Comissão Interamericana. O bojo das medidas contém ainda 

determinações indiretas que podem ser extraídas da leitura do texto e 

ajudar o Estado a cumprir com as determinações diretas, visando a 

proteção da vida e da integridade pessoal das vítimas. Não se pode 

esquecer que as medidas provisórias, por sua previsão convencional, 

gozam de caráter definitivo153, vinculante154 e autoexecutável155.  

Ao identificar condutas comissivas ou omissivas do Estado que 

coloquem os indivíduos em situações de extrema gravidade e urgência, 

com possibilidade de sofrerem danos irreparáveis, as medidas 

provisórias visam a cessação imediata do ilícito, considerada uma 

exigência básica para a eliminação completa das consequências do fato 

ilícito internacional e “uma forma de reparação e retorno à legalidade 

internacional que influencia nos limites e graus das outras formas de 

reparação existentes”156.157 

A cessação do ilícito decorre da constatação da violação dos 

direitos humanos e impõe que o Estado interrompa imediatamente a 

prática violadora. A cessação não substitui a incidência de outras formas 

de reparação e nem inibe sua cumulação: apenas garante que uma 

conduta específica seja cessada sem que isso implique, por si só, a 

correção dos danos causados. O tempo levado para a cessação do ilícito 

é um dos elementos considerados no estabelecimento das demais formas 

de reparação e na mensuração do dano.  

Em Urso Branco, as reiteradas determinações de adoção de todas 

                                                        
153 O caráter definitivo se relaciona com a inapelabilidade das medidas, mesmo 

que elas possam ser modificadas em virtude de ordens posteriores da Corte. 
154 Art. 67 e 68.1 da CADH. Cf.: CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS. Caso Baena Ricardo y otros. Competencia. Sentencia de 28 de 

noviembre de 2003. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_104_esp.pdf> Acesso 

em: 9 jun. 2014. 
155 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Liliana 

Ortega y Otras. Resolución de la Corte de 4 de mayo de 2004. Disponível 

em: <http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/Espan/Sortega5-4-04.html>. Acesso 

em: 4 jun. 2014. 
156 RAMOS, 2004, p. 269. 
157 Curiosamente, o regime das reparações e as medidas provisórias 

compartilham art. 63 da CADH: em parte (art. 63.2), esta norma se refere às 

medidas provisórias, um setor importante do sistema geral de tutela; por outra 

parte (artigo 63.1), esta norma dispõe sobre o sistema de reparações utilizado 

junto a Corte Interamericana. 
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as medidas158 que fossem necessárias para proteger a vida e integridade 

pessoal dos detentos exemplifica este tipo de reparação na medida em 

que visa proteger os direitos humanos violados e, assim, impedir que a 

situação de violação se prolongasse e/ou se agravasse. Os homicídios 

ocorridos e a necessidade de se adequar uma situação às normas 

internacionais às atinentes à matéria – também determinada pela Corte 

no caso – não permitem o retorno ao status quo ante mas reforçam a 

necessidade de interromper o processo violatório e repensar novas 

práticas estatais a partir das normas internas e internacionais.  

As determinações de investigar os acontecimentos anteriores e 

posteriores às medidas e de adequar o Presídio às normas internacionais 

de proteção dos direitos humanos às pessoas privadas de liberdade159 

são exemplos de garantias de não repetição160 por visarem, 

especificamente, a proteção contra a reiteração de condutas violadoras 

de obrigação internacional.  

Todas as formas de reparação visam também a prevenção de 

                                                        
158 O caráter genérico desta determinação permite que o Estado escolha a forma 

mais conveniente de cumprir e implementar as determinações por meio da 

criação de leis, de arranjos administrativos ou do desenho de políticas públicas. 

Frisa-se que esta conveniência deve se ater à Convenção Americana e à 

jurisprudência da Corte Interamericana – normas internas não podem ser 

utilizadas como justificativa para o descumprimento total ou parcial das 

determinações da Corte. 
159 Ao ratificar um tratado de direitos humanos, o Estado-parte se compromete a 

observar as obrigações especificamente dispostas e a assumir uma obrigação 

geral de adequar seu ordenamento jurídico interno às normas de proteção 

internacional. A adequação das condições de detenção em Urso Branco à 

Convenção Americana e às normas internacionais sobre a matéria decorre da 

própria adequação do ordenamento jurídico interno do Estado às exigências de 

suas obrigações internacionais na matéria, de acordo com o estabelecido no 

artigo 2º da Convenção. In: TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Memorial 

em prol de uma nova mentalidade quanto à proteção dos direitos humanos nos 

planos internacional e nacional. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PESQUISA 

E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO, 6., 2007, Rio de Janeiro. Anais... Rio de 

Janeiro: UERJ, 2007. Disponível em: 

<http://www.ibdh.org.br/ibdh/revistas/revista_do_IBDH_numero_02.pdf>. 

Acesso em: 3 jun. 2014. p. 32. 
160 Por meio de medidas positivas do Estado, como Caso Bulacio vs. Argentina. 

In: CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Bulacio 

vs. Argentina. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_100_esp.pdf>. Acesso 

em: 18 jun. 2014. 
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condutas violadoras pelos Estados e pelos agentes, assim como as 

garantias de não repetição também podem ser consideradas formas de 

reparação, pois exigem uma violação prévia a ser reparada e não 

repetida. As garantias de não-repetição podem ser consideradas medidas 

satisfativas, já que a prevenção e a dissuasão de condutas ilícitas são 

seus objetivos também161. Elas visam assegurar que não se repitam as 

violações como as ocorridas no caso concreto e que ofereçam aos 

Estados suficiente guia sobre os aspectos estruturais cuja modificação 

seria necessária162.  

A investigação e a punição dos eventuais responsáveis pelas 

condutas podem ser determinadas ao Estado como garantias de não-

repetição, uma vez que a individualização e punição dos responsáveis 

pode evitar a impunidade e prevenir condutas violadoras. O chamado 

“dever de investigar, processar e punir” os responsáveis também pode 

ser considerado uma medida satisfativa163.  

Nesse sentido, é possível a determinação de investigação dos 

fatos que geraram a provocação da Corte, a abertura de processos cível, 

criminal e administrativo, a responsabilização, se for o caso, nessas 

esferas e o afastamento dos responsáveis das funções públicas que 

porventura exerçam. Este dever não exime o Estado de sua própria 

responsabilidade perante o ilícito, mas demonstra de alguma forma sua 

insatisfação pública, individualiza as condutas e previne novas práticas. 

Este dever de prevenção consiste no “conjunto de todos os meios de 

natureza legal, política, administrativa e cultural que promova a 

proteção dos direitos humanos e assegura que todas as violações sejam 

consideradas e tratadas como atos ilícitos, os quais, como tais, acarretam 

punição dos responsáveis e na obrigação de indenizar as vítimas”164. O 

Estado responde internacionalmente quando não garante os direitos 

humanos por meio da organização do aparato estatal que seja 

                                                        
161 RAMOS, 2004, p. 290. 
162 KRSTICEVIC, 2009, p. 15. 
163 De acordo com a Corte Interamericana no caso Velásquez Rodriguez, este 

dever decorre do art. 1.1. da CADH, que impõe aos Estados o dever de garantia 

do respeito aos direitos humanos protegidos pela CADH e de prevenção de 

quaisquer condutas violadoras. No Caso Villagrán Morales y outros, Sentença 

de Mérito de 19 de novembro de 1999, Série C nº 63, parágrafo 225 a Corte se 

posicionou afirmando que “del artículo 1.1, se desprende claramente la 

obligación estatal de investigar y sacionar toda violación de derechos 

reconocidos en la Convención como medio para garantizar tales derechos”. 
164 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso 

Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. 
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juridicamente capaz de assegurar o gozo destes direitos ou ao menos de 

investigar, processar e punir os violadores. 

Destaca-se ainda a satisfação: o reconhecimento público do 

cometimento de um ato ilícito consiste em um ato simbólico para sanar 

os danos causados em que o Estado assume a responsabilidade e se 

desculpa pelos seus atos165.166 São formas de satisfação: declaração de 

ilicitude, manifestação de pesar e desculpas167; o pagamento de valores 

simbólicos ou de punitives damages168; o estabelecimento de obrigações 

de fazer e não-fazer169; a persecução dos agentes responsáveis pelos atos 

imputados ao Estado violador170. A satisfação consiste num conjunto de 

medidas, auferidas historicamente, capazes de fornecer respostas 

flexíveis de reparação, a serem escolhidas, com base no caso concreto, 

pelo juiz internacional. O reconhecimento da responsabilidade é, em si 

mesmo, uma medida de satisfação e parte da reparação integral. Na 

ausência deste reconhecimento, a reparação corre o risco de ser parcial. 

Dentre as determinações da Corte consubstanciadas nas medidas 

provisórias do caso Urso Branco, três se destacam por sintetizar mais 

obrigações estatais e modalidades de reparação e por serem mais 

criativas, quais sejam: criação de um mecanismo apropriado para 

coordenar e supervisionar o cumprimento das medidas provisórias; 

realização das gestões pertinentes para que as medidas de proteção 

                                                        
165 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Loayza 

Tamayo vs. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_33_esp.pdf>. Acesso 

em: 4 jun. 2014. 
166 Ramos elenca o reconhecimento da violação, a expressão de pesar, o pedido 

de desculpas formais ou ainda outra modalidade semelhante, não abrangida pela 

restituição na íntegra nem pela indenização (RAMOS, 2004, p. 272-273). 
167 Atestam a obrigação do Estado violador de reconhecer a ilegalidade do fato e 

declarar seu pesar quanto ao ocorrido. 
168 Punitives damages consistem no estabelecimento de punições pecuniárias, 

cujo valor seria desvinculado do dano material ou moral que se constasse em 

determinadas situações, teria a função de desestimular condutas violadoras 

posteriores. A quantia apurada deve ser revertida ao indivíduo vítima da 

violação de direitos humanos. 
169 O estabelecimento de obrigações de fazer e não fazer permite a fluidez da 

criatividade dos juízes da Corte em prol da criação de determinações adequadas 

com cada caso concreto. 
170 A investigação, persecução e a responsabilização destes agentes se 

fundamenta na busca de uma garantia de não repetição dos fatos ilícitos, 

especialmente quando se tratam de violações de direitos humanos. 
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sejam planificadas e implementadas com a participação dos 

peticionários das medidas; adequada seleção e contratação imediata de 

pessoal de custódia, devidamente capacitado e em número suficiente 

para garantir a vida e integridade pessoal dos reclusos e desse 

capacitação ao pessoal e funcionários penitenciários do Estado de 

Rondônia. Estas determinações se materializaram, respectivamente na 

composição da Comissão Especial, no Pacto de Melhoria e na formação 

de agentes penitenciários.  

A Comissão Especial representa a construção de instâncias de 

consulta com o objetivo de adequar e modernizar as práticas nacionais e 

estaduais relacionadas às condições de detenção para os quais foram 

convidados experts e outras organizações da sociedade civil. Demanda 

obrigações de respeito, garantia e realização e, ao mesmo tempo, visa a 

cessação do ilícito, a não repetição das violações de direitos humanos 

ocorridas em Urso Branco e o reconhecimento da responsabilidade estatal. 

No mesmo caminho, o Pacto de Melhoria, enquanto acordo 

livremente formado entre as partes para empreender melhorias no 

sistema prisional rondoniano também demanda obrigações de respeito, 

garantia e realização e, ao mesmo tempo, visa a não repetição das 

violações de direitos humanos ocorridas em Urso Branco e o 

reconhecimento da responsabilidade estatal. 

Além disso, essas três determinações em especial dialogam com 

políticas públicas em curso no Brasil e podem dar indícios da relação 

entre as decisões internacionais e o delineamento de políticas públicas 

pelos Estados. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS PRIVADAS DE 

LIBERDADE NO BRASIL 

 

A proteção dos direitos humanos das pessoas privadas de 

liberdade, especialmente dos presos e das presas, é uma demanda antiga 

colocada ao Estado brasileiro, que tem sido reforçada nos últimos anos 

em virtude do aumento das denúncias171 de maus tratos, tortura, 

insalubridade, crime organizado, tráfico de drogas, corrupção e 

violência, de forma geral, ocorridos no interior das unidades prisionais. 

Os antecedentes e os incidentes do caso Urso Branco atestam esta 

demanda de proteção e exemplificam a situação das prisões brasileiras. 

As determinações da Corte IDH e as políticas públicas em curso no 

Brasil apontam possíveis saídas para a crise do sistema prisional. 

O caso Urso Branco se destaca por ocupar o terceiro lugar no 

rol172 dos maiores massacres em unidades prisionais do Brasil e por ter 

sido denunciado ao Sistema Interamericano. Além da mortandade de 

presos, as denúncias apresentadas pelos peticionários das medidas173 e 

pela CIDH174 evidenciaram: tortura e maus tratos aos detentos, péssimas 

condições de salubridade, de saneamento básico, de acesso à saúde e à 

justiça, o que compunha um ambiente inadequado para o cumprimento 

de prisão penal e processual.  

O Estado brasileiro tem obrigações constitucionais e 

internacionais de proporcionar mecanismos para a apresentação de 

denúncias e para o exercício do devido processo legal das pessoas 

privadas de liberdade; garantir-lhes condições de cumprimento da pena 

compatíveis com sua dignidade e pleno respeito aos seus direitos – 

especialmente à vida e à integridade pessoal; dar-lhes especificamente a 

assistência e as oportunidades necessárias para desenvolver suas 

                                                        
171 Segundo balanço da SDH/PR, do ano de 2011 para 2012, as denúncias de 

tortura aumentaram 48,8% e as de violência policial, somadas à outras 

violações, aumentaram 61,7% (SOUZA, 2012). 
172 O primeiro é o massacre do Carandiru quando foram assassinados cento e 

onze detentos (São Paulo, 1992) e o segundo é a chacina da Casa de Custódia de 

Benfica, que vitimou de trinta a cinquenta presos (Rio de Janeiro, 2004). 
173 Cf. Relatório COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ DA ARQUIDIOCESE DE 

PORTO VELHO; JUSTIÇA GLOBAL, 2007. 
174 Cf. ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Relatório de 

admissibilidade n° 81/06. 2006. (Internos Presídio Urso Branco, Rondônia). 

Disponível em: 

<http://www.cidh.org/annualrep/2006port/BRASIL.394.02port.htm>. Acesso 

em: 16 jun. 2014. 
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potencialidades individuais e favorecer seu regresso à vida em 

sociedade175. Destas obrigações decorrem a necessidade de desenhar e 

implementar políticas públicas integrais176, de médio e longo prazo, 

assim como medidas imediatas que sejam capazes proteger e garantir os 

direitos humanos dos presos177, conforme será apresentado neste 

capítulo.  

 

3.1 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO POLÍTICO-ECONÔMICA DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 

 

A redução do Estado de bem-estar social e a fragilização do 

Estado-Nação advindos no modelo neoliberal têm aprofundado os 

processos de empobrecimento, exclusão social, exploração do meio 

ambiente178 e de criminalização da pobreza. A resposta para esses 

setores excluídos não tem sido as políticas sociais, mas sim o braço forte 

da sua política de segurança179. Para Wacquant, a redução do Estado 

Social veio acompanhada do crescimento do Estado penal e policial180, 

que representa, para os setores vulneráveis, a seletividade e uma drástica 

redução de direitos. Isso provocou transformações que não se limitam ao 

                                                        
175 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos. Informe sobre los derechos humanos de 

las personas privadas de libertad en las Américas, 2011. 
176 Para a CIDH, as políticas públicas integrais englobam as políticas públicas 

criminológicas, de direitos humanos, penitenciárias, de reabilitação, de gênero e 

de justiça penal. In: Ibidem, p. 6. 
177 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Corte Interamericana 

de Direitos Humanos. Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las 

Américas. Washington: OEA, 2013. Disponível em: 

<http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf >. 

Acesso em: 15 jun. 2014. p. 5. 
178 BORON, Atilio. Socialismo siglo XXI: ¿Hay vida después del 

neoliberalismo? Buenos Aires: Luxmburg, 2008. Disponível em: 

<http://www.cronicon.net/paginas/Documentos/Hay-vida-despues-del-

neoliberalismo-Atilio-Boron.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2014. p. 135. 
179 VIERA, Fernanda Maria da Costa. Acesso à Justiça e aos direitos? 

Judiciário e a criminalização da miséria. 2010. Disponível em: 

<http://democraciaejustica.org/cienciapolitica3/sites/default/files/acesso_a_justi

ca_e_aos_direitos_judiciario_e_a_criminalizacao_da_miseria_fernanda_maria_

2010.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2014. p. 2. 
180 WACQUANT, Loïc. A tentação penal na Europa. Discursos sediciosos, 

crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, ano 7, n. 11, 2002. 



67 

 

campo da violência e da criminalidade, mas incidem sobre as formas 

mais gerais de assujeitamento dos indivíduos em sociedade. 

Na América Latina, pode-se perceber a agudização da 

desigualdade, da tortura e da falta de acesso à Justiça. Para Alvarez, as 

políticas criminais ou de segurança pública e as teorias e práticas penais 

na atualidade parecem se distanciar do legado utópico da modernidade 

ao se tornarem mais repressivas e discriminatórias. 181 

A ordem neoliberal exigiu um discurso penal ampliado que se 

expressa pelo eficientismo penal (com propostas de “tolerância zero”, 

redução da menoridade penal, ampliação das penas para pequenas 

transgressões, etc.). Multidões de vulneráveis e de segmentos excluídos 

passam a ser criminalizados e encarcerados: a realidade da punição 

passa a assumir que determinadas pessoas simplesmente não servem, 

são descartáveis, não merecem qualquer dignidade, são desprezíveis e 

por isso serão oficialmente abandonadas. A prisão passa de instituição 

disciplinar para depósito de indesejáveis182. 

O crescimento da população carcerária pode ser um indicativo da 

ampliação de categorias criminalizadas em nome da manutenção da 

ordem pública e um demonstrativo de que a repressão se volta para os 

pequenos delitos contra o patrimônio ou tráfico de drogas183 – embora 

não haja correlação entre as taxas de encarceramento, crescimento da 

criminalidade e a redução da sensação de insegurança da população. 

Para Santos, este processo de ampliação do Estado Penal na 

América Latina tem dado origem ao que ele chama de política pública 

de exceção. Esta política se justifica na radicalização da atividade 

repressiva e punitiva como panaceia para uma situação de desordem: 

geralmente se vinculam à perspectiva da criminologia etiológica184. A 

                                                        
181 ALVAREZ, Marcus César. A Criminologia no Brasil ou como tratar 

desigualmente os desiguais. Revista Dados, Rio de Janeiro, v. 45, n. 4, p. 677-

704, 2002. Disponível em: 

<http://www.nevusp.org/portugues/index.php?option=com_content&task=view

&id=1082> Acesso em: 3 jun. 2014. p. 74. 
182 CARVALHO, Salo de. Substitutivos penais na era do grande 

encarceramento. In: GAUER, Ruth Maria Chittó (Org.). Criminologia e 

sistemas jurídico-penais contemporâneos II. Porto Alegre: EDIPUCRS, 

2010. Disponível em: 

<http://www.pucrs.br/edipucrs/Crimin.eSist.Jurid.PenaisContemp.II.pdf>. 

Acesso em: 3 jun. 2014. p. 162-163. 
183 VIEIRA, 2010, p. 6. 
184 A criminologia etiológica considera que existem grupos humanos 

biologicamente inferiores, atavicamente violentos e que não podem ser tratados 
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resposta do Estado penal é a instauração de uma guerra civil amparada 

pela lei que permite a neutralização. O princípio norteador básico deste 

modelo reativo de política pública é o estado de exceção. As regras 

jurídicas são substituídas por atos do Poder Executivo que autorizam a 

violação dos direitos humanos para uma suposta proteção da ordem e da 

normalidade; a discricionariedade pública é substituída pelo arbítrio de 

decisões individuais sob fundamentos punitivistas185. 

O que mais preocupa nestas políticas públicas de exceção é a 

ausência de previsibilidade e de regularidade das práticas que 

geralmente envolvem o uso da força186 para a solução dos conflitos. As 

medidas repressivas se justificam pela situação excepcional que 

objetivam dar conta187. 

Frisa-se que, apesar disso, após a década de 1990, o capitalismo 

neoliberal, o governo representativo e os direitos humanos se 

configuraram enquanto uma unidade discursiva. Nesse processo, os 

direitos humanos continuam sendo apresentados como uma ferramenta 

de protesto contra as práticas dos governos, mas dificilmente são 

contrariados de forma público-discursiva por eles mesmos188. Em muitas 

                                                                                                                     
com igualdade em relação à maioria normal e sadia da população. Esta 

concepção desemboca em práticas racistas, colonialistas e de extermínio. Cf.: 

ZAFFARONI, Eugénio Raúl. Criminología: aproximación desde una margen. 

Bogotá: Temis, 1998. p. 241. 
185 SANTOS, Rogério Dutra dos. Algumas notas sobre a Criminologia, o RDD e 

as Políticas Públicas de Exceção no Brasil. In: DORNELLES, João Ricardo 

Wanderley; GRAZIANO SOBRINHO, Sergio Francisco Carlos (Org.). Estado, 

Política e Direito: Políticas Públicas e Direitos Fundamentais. Criciúma: 

UNESC, 2011. 
186 A CIDH já estabeleceu que o uso da força deve ser o último recurso, limitado 

quantitativa e quantitativamente, para impedir um ato de maior gravidade que o 

que provoca a reação estatal. Ver: ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

AMERICANOS. Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores 

de los Derechos Humanos en las Américas. Washington: OEA, 2011. 

Disponível em: 

<http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf>. Acesso 

em: 4 jun. 2014. 
187 SANTOS, 2011, p. 121. 
188 VÁZQUEZ, Daniel; DELAPLACE, Domitille. Políticas Públicas na 

perspectiva de direitos humanos: um campo em construção. SUR: Revista 

Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 8, n. 14, jun. 2011. Disponível 

em: 

<http://www.surjournal.org/conteudos/getArtigo14.php?artigo=14,artigo_02.ht

m>. Acesso em: 4 jun. 2014.  
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oportunidades, as plataformas eleitorais são apresentadas em termos de 

direitos humanos mesmo que as práticas posteriores dos eleitos sejam 

contrárias aos discursos: formalmente os Estados têm aderido aos 

tratados internacionais de direitos humanos e aceitado, em princípio, o 

direito de outros governos e organizações internacionais de avaliar suas 

condutas por meio de mecanismos internacionais de monitoramento. 

Ainda sejam múltiplas e terríveis as violações, Zaffaroni e Pierangeli 

afirmam que hoje o poder tem de cometê-las mais abertamente, porque 

não existem ideólogos sérios que se atrevam a defendê-las sem 

envergonhar-se189. 

Boron destaca que o impacto do neoliberalismo e da globalização 

está sempre mediado pela correlação de forças sociais, luta de classes e 

políticas públicas adotadas pelos governos190. Os direitos humanos, em 

bom proveito de sua unanimidade discursiva, aparecem como um 

elemento de tensão nesta ordem na medida em que são formas de 

provocar o Estado à concretização de direitos constitucionalmente 

previstos e a positivar direitos internacionalmente garantidos ou 

emergentes nas lutas sociais191. Ainda que o neoliberalismo imprima 

certas restrições aos investimentos estatais nas demandas sociais, 

existem alternativas que podem ser pautadas por dentro e por fora da 

institucionalidade. 

 

3.2 O QUE SE ENTENDE POR POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 

 

A definição mais conhecida de Políticas Públicas foi dada por um 

dos seus fundadores192, Laswell, para quem as decisões e análises sobre 

política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha 

                                                        
189 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de 

Direito Penal. São Paulo: RT, 2001. p. 67-68. 
190 BORON, 2008, p. 56. 
191 Os Estados não podem restringir os direitos fundamentais a rol inferior ao 

que dispõem os tratados de direito internacional dos direitos humanos por eles 

assinados. No sentido contrário, nada impede que internamente os Estados 

instituam mais direitos que os previstos na órbita internacional. A própria 

Constituição visualiza essa possibilidade ao ter previsto no art. 5º, §2º, o 

ingresso ao seu bloco de constitucionalidade outros direitos e liberdades nela 

não reconhecidos. In: CANELA JUNIOR, Osvaldo. Controle Judicial de 

Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 43. 
192 Os outros fundadores das Políticas Públicas, enquanto área do conhecimento 

são: H. Laswell, H. Simon, C. Lindblom e D. Easton. 
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o quê, por quê e que diferença faz193. O pressuposto analítico que regeu 

a constituição e a consolidação deste ramo do conhecimento é o de que, 

em democracias estáveis, aquilo que o governo faz ou deixa de fazer é 

passível de ser formulado cientificamente e analisado por pesquisadores 

independentes194. Nos regimes democráticos, as políticas públicas 

configuram o estágio em que os governos traduzem seus propósitos e 

plataformas eleitorais e os ditames constitucionais em programas e 

ações que possam produzir resultados ou mudanças no mundo real195. 

Dita em minúcias, as políticas públicas são o conjunto de ações196 

que os governos, nas esferas nacional, estadual ou municipal, traçam 

para solucionar (ou não) os problemas da sociedade, visando o bem 

comum e o interesse público197. Os dirigentes públicos – governantes ou 

tomadores de decisões – pautam essas políticas de acordo com o que 

entendem como demandas ou expectativas prioritárias da sociedade198. 

Souza199 destaca que esta definição, fundada na solução de 

problemas e concentrada no papel dos governos, ignora elementos 

essenciais da política pública: o embate em torno de ideias e interesses, 

os conflitos e limites que cercam as decisões dos governos, as 

possibilidades de cooperação que podem ocorrer entre os governos e 

outras instituições e grupos sociais. 

                                                        
193 LASSWELL, H. La orientación hacia las políticas. In: VILLANUEVA, L. F. 

Aguilar (Ed.). Estudio de las Políticas Públicas. México: Porrúa, 1992. p. 79-

103. 
194 Dentro da Ciência Política norte-americana, as Políticas Públicas são um 

ramo que busca entender como e por que os governos optam por determinadas 

ações. 
195 SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão de literatura. Sociologias, 

Porto Alegre, ano 8, n. 16, p. 24, jul./dez. 2006. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/soc/n16/a03n16>. Acesso em: 4 jun. 2014. 
196 Estratégias, planos, programas e projetos. In: ROTH DEUBEL, André Noel. 

Políticas Públicas: Formulación, implementación y evaluación. Bogotá: 

Aurora, 2002. 
197 Quando o governo busca atender as principais demandas recebidas e 

maximizar o bem-estar social, diz-se que ele está voltado ao atendimento do 

interesse público. 
198 SEBRAE (Minas Gerais). Políticas Públicas: conceitos e práticas. Belo 

Horizonte: Sebrae, 2008. Disponível em: 

<http://www.agenda21comperj.com.br/sites/localhost/files/MANUAL%20DE%

20POLITICAS%20P%C3%9ABLICAS.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2014. p. 5. 
199 SOUZA, 2006, p. 26. 
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Para Bucci, toda política pública é um instrumento de 

planejamento, racionalização e participação popular. Os elementos das 

políticas públicas são a finalidade da ação governamental e as metas nas 

quais se desdobra, os meios alocados para a realização dessas metas e os 

processos de sua realização200. As políticas públicas são a ação 

estratégica de instituições ou pessoas de direito público que visam a 

atingir fins previamente determinados por finalidades, objetivos e 

princípios de natureza pública. 

Assim, as políticas públicas funcionam como instrumentos que 

aglutinam interesses em torno de objetivos comuns, que começam a 

estruturar uma coletividade de interesses. São influenciadas pela 

competição entre os diversos grupos ou segmentos da sociedade que 

buscam atenção, poder e orçamento para garantir seus interesses 

específicos ou gerais. Não se pode mais assumir que a vontade das 

pessoas e as vozes dos indivíduos será inerentemente traduzida em 

políticas públicas201. 

As sociedades contemporâneas são multifacetadas e sua 

diversidade se apresenta em termos de idade, sexo, sexualidade, religião, 

etnia, língua, renda, profissão, ideias, valores, interesses e anseios. 

Como nem sempre as necessidades202 apresentadas pelos distintos 

grupos são iguais e nem todos os setores da sociedade conseguem se 

expressar de forma linear e simultânea, as demandas podem ser pautadas 

por meio de atores estatais ou privados.  

Atores estatais são aqueles que exercem funções públicas no 

Estado, tendo sido eleitos para ocupar um cargo por um período 

determinado – como os políticos – ou atuando de forma permanente na 

burocracia estatal – como os servidores públicos. Frisa-se que enquanto 

os políticos ao serem eleitos assumem um compromisso com seus 

eleitores de buscar realizar suas propostas políticas, os servidores 

públicos têm um comprometimento com o bem comum, o que motiva o 

                                                        
200 BUCCI, Maria Paula Dallari. Buscando um Conceito de Políticas Públicas 

para a Concretização dos Direitos Humanos. In: BUCCI, Maria Paula Dallari et 

al. Direitos humanos e políticas públicas. São Paulo: Pólis, 2001. p. 13. 
201 KURASAWA, Fuyuki. The Work of Global Justice. Human Rights as 

Practices. New York: Cambridge University Press, 2007. p. 165. 
202 “Necessidades são as potencialidades de existência e qualidade de vida das 

pessoas, dos grupos e dos povos que correspondem a um determinado grau de 

desenvolvimento da capacidade de produção material e cultural numa formação 

econômico-social”. In: BARATTA, Alessandro. Direitos Humanos: entre a 

violência estrutural e a violência penal. Fascículos de Ciências Penais, Porto 

Alegre, n. 2, p. 44-61, p. 46, abr./jun. 1993. 
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fornecimento das informações necessárias para o processo de tomada de 

decisão dos políticos e para a operacionalização das políticas públicas. 

As políticas públicas são estabelecidas por meio de atores estatais 

seja por intermédio de leis, atos normativos infralegais ou outros atos 

administrativos. De acordo com Jorge Neto203, estes atos estabelecem 

um programa governamental para uma área específica de atuação 

estatal, mas as ações que formam uma política pública podem ser 

adotadas sem qualquer planejamento anterior.  

Já os atores privados são aqueles que não possuem vínculo direto 

com a estrutura administrativa do Estado, como as associações da 

sociedade civil organizada; a imprensa; grupos de pressão, os grupos de 

interesse e os lobbies; os centros de pesquisa; movimentos sociais; 

sindicatos; entidades de representação empresarial; associação de 

moradores; associações patronais e ONGs em geral204. Não pode ser 

desprezada a atuação crítica desses atores, que têm um papel 

fundamental no desenvolvimento de uma atmosfera favorável à 

concretização de direitos. Seus esforços têm auferido diferentes níveis 

de sucesso, que envolvem, por exemplo, a participação na produção de 

leis, regulações e políticas públicas205. 

Frisa-se que os membros de grupos de um Estado democrático 

são livres para se organizar politicamente para promover os interesses 

dos seus grupos no domínio político para mudar uma política pública ou 

legislação206. Santos207 destaca que a democratização inseriu novos 

atores na cena política e instaurou uma disputa pelo significado da 

democracia. A prática e a discursividade da maioria dos movimentos 

sociais aparece atravessada pela revalorização de mecanismos 

democráticos de participação e decisão que, inspirados nas referências 

                                                        
203 JORGE NETO, Nagibe de Melo. O controle jurisdicional das políticas 

públicas: concretizando a democracia e os direitos sociais fundamentais. 

Salvador: JusPODIVM, 2009. p. 54. 
204 SEBRAE, 2008, p. 7-8.  
205 THE INTERNATIONAL COUNCIL OF HUMAN RIGHTS POLICY. 

Crime, Public Order and Human Rights. Versoix: The International Council 

of Human Rights Policy, 2003. Disponível em: 

<http://www.ichrp.org/files/reports/8/114_report_en.pdf>. Acesso em: 4 jun. 

2014. p. 5. 
206 Ibidem, p. 307. 
207 SANTOS, Boaventura de Souza. As concepções não-hegemônicas da 

democracia na segunda metade do século XX. In: SANTOS, Boaventura de 

Souza (Org.). Democratizar a democracia: os caminhos da democracia 

participativa. Porto: Afrontamento, 2003. p. 53-55. 
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da democracia direta ou semidireta, orientam seus modelos 

organizativos e as demandas apresentadas ao Estado. Por um lado, a 

promoção de formas participativas mais horizontais e abertas é vista 

como salvaguarda frente ao perigo de desconexão entre os diferentes 

níveis organizativos, burocratização e manipulação. Por outro, o 

confronto com a hegemonia neoliberal no terreno das políticas públicas 

tem se traduzido em um crescente questionamento ao regime político, ao 

modelo de democracia representativa e a forma que com a qual o 

Estado-nação se constituiu na América Latina208. Os movimentos 

sociais, então, estariam envolvidos em movimentos pela ampliação do 

político, pela transformação de práticas dominantes, pelo aumento da 

cidadania e pela inserção na política de atores sociais excluídos.  

As políticas públicas, em virtude da maior participação de atores 

não-estatais, têm estado mais abertas às dimensões informais da política 

transnacional, por sua análise da interação entre os diversos atores na 

resolução dos conflitos e na proposição de solução que contemplem um 

grande número de interesses. Deste modo, os atores privados podem 

assistir as organizações governamentais e internacionais na elaboração 

de políticas públicas209. 

A pluralidade de atores e necessidades e a limitação dos recursos 

para atender as demandas de todos os grupos fomentam um ambiente de 

disputa em torno dos bens e serviços públicos desejados pelos diversos 

indivíduos e grupos em prol de melhorias para a sociedade nos marcos 

da legalidade ou a partir da construção de novas leis e práticas. As 

disputas e os conflitos estimulam a mudanças e melhorias na sociedade, 

nos marcos da legalidade ou nos auspícios de novas leis e instituições.  

A partir das diversas demandas e expectativas da sociedade, o 

dirigente público fará a seleção de prioridades para oferecer as 

respostas, que podem não atender às expectativas, integral ou 

parcialmente, de todos os grupos ou dar conta de todos os conflitos. Esta 

seleção se sustenta na “autonomia relativa do Estado”, elemento que 

garante um espaço próprio de atuação estatal – mesmo que permeável a 

                                                        
208 SEOANE, José; TADDEI, Emilio; ALGRANATI, Clara. Las nuevas 

configuraciones de los movimientos populares en América Latina. In: BORON, 

Atilio A.; LECHINI, Gladys. (Org). Política y movimientos sociales en un 

mundo hegemónico: Lecciones desde África, Asia y América Latina. Buenos 

Aires: CLACSO, 2006. Disponível em: <biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-

sur/20100711033702/lechini.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2014. p. 242-243. 
209 KURASAWA, 2007, p. 104. 
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influências externas e internas210 – e gera determinadas capacidades, que 

podem criam as condições para a implementação de objetivos de 

políticas públicas. 

A democracia e a participação da sociedade civil favorecem as 

políticas públicas porque, nas sociedades democráticas, os interesses dos 

grupos podem representar os interesses de subgrupos societários. Os 

representantes dos cidadãos no Poder Legislativo têm os benefícios da 

audição de diferentes propostas dos diferentes grupos. Após ouvir todos 

os lados interessados o suficiente para superar os custos organizacionais, 

os representantes podem decidir sobre uma política pública específica. 

Este processo de ouvir todos as vozes interessadas é a principal razão 

para a “inteligência da democracia”211.212 

Importante destacar a diferença entre políticas de Estado e 

políticas de governo. As primeiras envolvem mais de uma agência do 

Estado, passam em geral pelo crivo do Poder Legislativo ou por 

instâncias diversas de discussão e resultam em mudanças de normas ou 

disposições preexistentes, com incidência em setores mais amplos da 

sociedade. Orientam as ações estatais a longo prazo e não podem 

depender de arranjos governamentais, que podem oscilar de acordo com 

as posições políticas assumidas, as composições partidárias e outros 

fatores intervenientes dessas relações213. Estão relacionadas à estrutura 

do Estado, dispõem sobre a forma de organização e funcionamento do 

aparelho estatal e geralmente estão adstritas à Constituição. Tratam-se 

de recomendações pactuadas em nível federal para as instituições e 

instâncias do Estado. 

Pode exemplificar uma política de Estado o Plano Nacional de 

Direitos Humanos (PNDH-3), que concebe a efetivação dos direitos 

humanos como uma política de Estado, centrada na dignidade humana, 

cujas iniciativas de responsabilidade do Governo Federal envolvem 

                                                        
210 EVANS, Peter; RUESCHEMEYER, D.; SKOCPOL, Theda. Bringing the 

State Back In. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 
211 LINDBLOM, Charles E. The Intelligence of Democracy. New York: The 

Free Press, 1965. 
212 ABOUHARB, M. Rodwan; CINGRANELLI, David. Human Rights and 

Structural Adjustment. Binghamton: State University of New York, 2009. p. 

45. 
213 OLIVEIRA, Dalila Andrade. Das políticas de governo à política de Estado: 

reflexões sobre a atual agenda educacional brasileira. Educ. Soc., Campinas, v. 

32, n. 115, p. 323-337, abr.-jun. 2011. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/es/v32n115/v32n115a05.pdf>. Acesso em 7 abr. 

2017.  
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todas as áreas da Administração Pública. O PNDH-3 norteia as práticas 

em direitos humanos no Brasil, independente das mudanças 

governamentais sucedidas desde sua publicação, e fornece arcabouço 

teórico para as ações em todos os níveis federativos.  

 As políticas de governo contemplam questões mais específicas, 

voltam-se a resolver problemas concretos em um prazo determinado e 

valorizam a fixação de metas temporais para as ações do governo214. O 

Poder Executivo decide num processo de formulação e implementação 

de determinadas medidas e programas para responder às demandas da 

agenda política interna215 – pela dinâmica econômica ou política-

parlamentar – ou externa com impacto doméstico. Podem englobar 

escolhas complexas, que ficam adstritas ao plano administrativo, ou à 

competência dos próprios ministérios setoriais. Para Bucci, a própria 

função de governar – o uso do poder coativo do Estado a serviço da 

coesão social216 – seria o fundamento imediato das políticas públicas217. 

Enquanto as políticas de governo lidam com questões pontuais e 

gozam de flexibilidade em função de suas especificidades, as políticas 

de Estado empreendem esforços para construir uma base estrutural 

sólida capaz de suportar as diversas políticas de governo e realizar os 

ideais constitucionais. Seus caracteres propõem os limites temporais e 

temáticos e as expectativas geradas.  

Surge um problema quando alguns aspectos específicos de uma 

política de Estado entram em conflito com direitos humanos de um setor 

da população, porque é função do Estado democrático implementar as 

diversas políticas públicas de maneira que se preservem esses direitos e, 

ao mesmo tempo, se procurem alcançar os legítimos objetivos que 

aquelas políticas pretendem. O fim plausível não justifica o emprego de 

meios ilegítimos. Em tais casos, prevalecem os compromissos essenciais 

do Estado com os direitos humanos, cuja preservação constitui a razão 

                                                        
214 AITH, Fernando. Políticas públicas de Estado e de governo: instrumentos de 

consolidação do Estado Democrático de Direito e de promoção e proteção dos 

direitos humanos. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). Políticas públicas: 

reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 235-236. 
215 OLIVEIRA, 2011. 
216 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. 

Dicionário de Política. Brasília: Universidade de Brasília/Linha Gráfica, 1991. 
217 BUCCI, Maria Paula Dallari. Políticas Públicas e direito administrativo. 

Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 34, n. 133, p. 90, jan./mar. 

1997. Disponível em: 

<http://ftp.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/politicas_publicas_e_direito_ad

ministrativo.pdf> Acesso em: 3 jun. 2014. 
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de ser desta organização política: os Estados não podem vulnerar os 

direitos humanos das pessoas sujeitas a sua jurisdição em prol de 

determinadas políticas. 

 

3.3 POLÍTICAS PÚBLICAS E AS PESSOAS PRIVADAS DE 

LIBERDADE A PARTIR DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Uma das demandas apresentadas ao Estado brasileiro é a 

concretização dos direitos humanos por meio das políticas públicas uma 

vez que a construção de aparato de garantias e medidas concretas do 

Estado tem se alargado cada vez mais, para tentar neutralizar a força 

excludente da economia capitalista, promover o desenvolvimento da 

pessoa humana e trazer qualidade de vida à população.218  

Apesar da incorporação dos princípios universais de direitos 

humanos às normas brasileiras, a concretização dos postulados teóricos 

de direitos humanos tem esbarrado em várias dificuldades que se 

intensificaram com a instauração das ditaduras militares americanas, 

durante as décadas de 1960 e 1970, assim como com a agudização da 

crise econômica que se iniciou nos anos 1980 e ainda coloca o 

continente em um panorama preocupante, no qual os direitos humanos 

seguem distantes de amplos setores da população. 

A II Conferência Mundial de Direitos Humanos219 em 1993, 

ocorrida em Viena, foi um dos marcos para a concretização. Na ocasião, 

a Declaração e Programa de Ação de Viena220 definiu os direitos 

humanos como um campo de ação importante do Estado por constituir 

um dos pilares – junto com a democracia e o desenvolvimento – para a 

consecução dos seus fins221. Frisou ainda a necessidade de estabelecer 

                                                        
218 BUCCI, 2001, p. 8. 
219 Esta Conferência consagrou ainda o caráter indivisível dos direitos humanos; 

o reconheceu a universalidade como característica marcante do regime jurídico 

internacional dos direitos humanos; e frisou o dever do Estado de promover 

todos os direitos humanos, independente de seus sistemas culturais e políticos, 

mas com atenção às particularidades locais e contextos históricos e religiosos. 

In: RAMOS, 2014, p. 146. 
220 Massa-Arzabe considera que este documento possui todas as características 

de uma política pública a ser implementada pela ONU. In: MASSA-ARZABE, 

2006, p. 51-74. 
221 SEPÚLVEDA I, Ricardo J. Resistencias para implantar los derechos 

humanos como políticas de Estado en Latinoamerica. Diálogo Político, ano 27, 

n. 4, p. 35, 2010. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26352.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2014. 
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programas de políticas públicas de direitos humanos. Representam bem 

este propósito o ponto 71 – recomendação de que os Estados 

elaborassem planos de ação nacionais para melhorar a promoção e a 

proteção dos direitos humanos – e o ponto 98 – estabelecimento da 

necessidade de criar um sistema de indicadores para medir os avanços 

na realização dos direitos econômicos, sociais e culturais.  

Dessas desses dois pontos, pode-se inferir uma abertura para 

entender os próprios tratados internacionais de direitos humanos como 

documentos motivadores da formulação de políticas públicas 

internacionais. Incluir as políticas públicas como forma de solução na 

Carta de Viena autoriza que se considere a própria Carta da ONU como 

ensejadora da formulação e da execução de políticas públicas 

internacionais222.  

Abramovich223 afirma que os direitos humanos são pensados 

como um programa que pode guiar ou orientar as políticas públicas dos 

Estados e contribuir com o fortalecimento das instituições democráticas, 

especialmente nos processos de transição democrática ou em 

democracias deficitárias ou frágeis. Este fenômeno, denominado 

“enfoque de derechos en las políticas y estrategias de desarrollo” ou 

“políticas públicas na perspectiva dos direitos humanos”, considera o 

Direito Internacional dos Direitos Humanos um marco conceitual que 

pode oferecer um sistema coerente de princípios e regras no âmbito do 

desenvolvimento. Funciona como um guia amplo de como realizar o 

processo de cooperação e assistência com respeito a participação social; 

pensar os mecanismos de prestação de contas e a responsabilidade que 

deveria se estabelecer em nível local e internacional224. Este marco 

conceitual poderia contribuir para definir também com maior precisão as 

obrigações dos Estados frente aos principais direitos humanos 

envolvidos em uma estratégia de desenvolvimento inclusive a respeito 

dos direitos civis e políticos. 

                                                        
222 RODRIGUES, Gilberto Marcos Antonio. A Organização das Nações Unidas 

e as políticas públicas nacionais. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). 

Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 

2006. p. 201. 
223 ABRAMOVICH, Víctor. Una aproximación al enfoque de derechos en las 

estrategias y políticas del desarrollo. Revista de la CEPAL, n. 88, p. 38, abr. 

2006. Disponível em: 

<http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0057/enfoque_de_dchos_en_estrat

egias_y_politicas_desarrollo_Am_Lat.pdf> Acesso: 3 jun. 2014. 
224 ABRAMOVICH, 2006, p. 36. 
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Na medida em que os direitos humanos são, nos termos da 

Declaração de Viena, inerentes, universais, inalienáveis e indivisíveis225, 

as políticas públicas na perspectiva dos direitos humanos se tornam 

holísticas: não se trata de tutelar um direito humano individualizado e 

sim dar a perspectiva de direitos humanos a toda política pública estatal. 

Esta perspectiva é uma espécie de guarda-chuva que se estabelece como 

padrão normativo para penetrar em toda política pública e avaliar se os 

direitos humanos estão ou não sendo respeitados. 

Os direitos humanos de grupos específicos (por exemplo, das 

mulheres, dos povos indígenas, das pessoas privadas de liberdade) 

exigem a reunião de esforços para sua concretização em políticas 

públicas226. Os movimentos sociais, porta-vozes das demandas de 

direitos humanos, podem, enquanto integrantes do governo ou 

burocratas, desenhar e ajudar na implementação destas políticas. Sua 

relação com o Estado e institucionalização não são pacíficas. Por meio 

de agências políticas e sociais sobre a base do clientelismo, os 

movimentos podem ser cooptados ou ter suas demandas respondidas sob 

forma meramente assistencialista227. Corre-se o risco do movimento, 

nestas condições, não conseguir representar os anseios de concretização 

oriundos de sua classe e legitimar políticas públicas reformistas. 

 A partir das violações de direitos humanos de grupos específicos, 

dois enfoques diferenciados podem ser percebidos. O primeiro privilegia 

uma avaliação da situação dos direitos humanos da população em geral 

                                                        
225 Inerentes: são inatos a todos os seres humanos, sem distinção, e não 

dependem reconhecimento pelo Estado; universais: se estendem por toda a 

humanidade, de forma que não pode invocar diferenças culturais, sociais ou 

políticos, como desculpa para ignorância ou implementação parcial; 

inalienáveis: por serem próprios da essência do ser humano, não podem ser 

separados da pessoa e nem transferidos ou renunciados a qualquer título; 

indivisíveis: não há hierarquia entre si, não é permitido colocar um sobre os 

outros e nem sacrificar uma espécie de direito em detrimento de outro. 
226 BENÍTEZ, William Guillermo Jiménez. El Enfoque de los Derechos 

Humanos y las Políticas Públicas. Univs. Sergio Arboleda, Bogotá, ano 7, n. 

12, p. 34, jan./jun. 2007. Disponível em: 

<http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/revista12/enfoque_DDHH.pdf> 

Acesso em: 3 jun. 2014. 
227 KOROLL, Claudia. Criminalização dos movimentos sociais na América 

Latina. Classe: Revista de Política e Cultura da ADUFF, ano 1, n. 2, p. 10-13, 

2008. Disponível em: 

<http://www.aduff.org.br/publicacoes/200812_classe_2.pdf>. Acesso em: 3 jun. 

2014. 
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ou destes grupos e objetiva oferecer um panorama da concretização e 

satisfação dos direitos na prática. O segundo tenta medir o grau de 

cumprimento das obrigações do Estado e busca analisar os esforços 

empreendidos pelo Estado em matéria legislativa, administrativa, 

programática ou orçamentária para gerar as condições propícias à 

realização dos direitos humanos no país228. 

O principal objetivo das políticas públicas na perspectiva de 

direitos humanos é a concretização do direito para um grupo de pessoas. 

Embora haja um problema quando o direito de uma mulher ou de um 

homossexual, em virtude de sua condição, é violado, a lógica de 

estruturação do problema público parte, inicialmente, do respeito ao 

direito à vida sem violência de qualquer pessoa, para depois contemplar a 

resolução da violação específica de um indivíduo, grupo ou coletividade. 

Os direitos humanos, seja como tema de gestão ou como a 

própria essência das políticas públicas, convidam os dirigentes públicos 

e a sociedade civil organizada a experimentar um ponto de vista 

diferente sobre questões que acompanham a humanidade na caminhada 

pela melhoria da qualidade de vida, qual seja: é o da garantia de um 

conjunto mínimo de direitos essencial para uma vida humana pautada na 

liberdade e dignidade229. Conceber os direitos humanos como uma 

política de Estado e não como políticas dissociadas implica em construir 

um alicerce que articule todas as áreas estatais, mediante a participação 

ativa em um diálogo com a sociedade e a mediação para a busca de 

soluções para as distintas problemáticas públicas e sociais230. 

A elaboração de políticas públicas de direitos humanos se vincula 

à relação democracia, direitos humanos e desenvolvimento. Na 

Declaração e Programa de Ação de Viena, a Conferência Mundial de 

Direitos Humanos solicitou aos Estados a criação ou fortalecimento das 

instituições nacionais de promoção e proteção dos direitos humanos. 

Um importante mecanismo de defesa e proteção proposto também na 

Conferência foi o estabelecimento de planos nacionais de direitos 

humanos com objetivos claros que alcancem diversos setores de 

proteção com determinação de prazos e métodos de trabalho com 

                                                        
228 VÁZQUEZ; DELAPLACE, 2011, p. 24. 
229 RAMOS, 2014, p. 147. 
230 DUHALDE, Eduardo Luís. Los Derechos Humanos: una política de Estado. 

Revista Aulas y Andamios, n. 9, p. 8, dec. 2010. Disponível em: 

<http://www.fundacion.uocra.org/documentos/recursos/articulos/Duhalde-Los-

Derechos-Humanos-una-politica-de-Estado-AyA-9-Segunda-nota.pdf>. Acesso 

em: 3 jun. 2014. 
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mecanismos de controle e de avaliação a fim de conseguir progressos na 

esfera dos direitos humanos. 

A partir desta orientação e do art. 84, inciso IV, da Constituição, 

foi criado no Brasil o Programa Nacional de Direitos Humanos, que 

propõe diretrizes e metas a serem implementadas em políticas públicas 

voltadas para a consolidação dos direitos humanos. O Programa em si 

não é autoexecutável e não têm força de lei: para que cada uma das 

propostas entre em vigor, sua discussão prévia e aprovação pelo 

Congresso Nacional são necessárias. Seu processo de criação remonta o 

ano de 1995 e a articulação entre atores estatais e não-estatais que 

trabalharam conjuntamente para o estabelecimento de temas prioritários 

que viriam a compor o Programa e para a criação do comprometimento 

político necessário para a sua aprovação. 

As duas primeiras versões, o PNDH-1 (1996) e o PNDH-2 

(2002), foram elaboradas no governo Fernando Henrique Cardoso231, 

enquanto a terceira e vigorante o PNDH-3 (2006), pelo governo Lula, 

mas isso não significa que essas versões tenham caráter partidário ou 

governistas: se propõem enquanto políticas de Estado de vocação 

transversal, encarregadas de impactar as políticas públicas de todas as 

áreas da Administração Pública232. Cada governo, de acordo com sua 

ideologia e interesses, pautará o PNDH de modo a privilegiar uma ou 

outra área, sem esquecer que a consolidação dos direitos humanos deve 

ser trilhada a partir de diretrizes, objetivos estratégicos e ações 

programáticas propostos para além das diferenças político-partidárias. 

O PNDH-3 contempla 521 ações programáticas dispostas em 6 

eixos temáticos orientadores233, com a lógica da interdependência e da 

                                                        
231 O desejo de aumentar os investimentos estrangeiros no Brasil e de integrar 

totalmente o país ao mercado global e à ordem internacional incentivaram o 

governo FHC a construir uma imagem de diálogo do plano interno com o 

internacional sobre as violações de direitos humanos no Brasil e criar espaços 

institucionais para que a sociedade civil pudesse apresentar suas demandas em 

relação a esses direitos. In: THE INTERNATIONAL COUNCIL OF HUMAN 

RIGHTS POLICY, 2003, p. 111. 
232 STRAPAZZON, Carlos Luiz et al. Direitos humanos: a agenda que começa 

em 2016. Entrevista com a Profa. Dra. Flávia Piovesan, PPGD PUC-SP. EJJL, 

Joaçaba, v. 16, n. 3, p. 11-28, Edição Especial 2015. Disponível em: 

<https://editora.unoesc.edu.br/index.php/espacojuridico/article/view/9785>. 

Acesso em: 7 abr. 2017. 
233 Quais sejam: Interação Democrática entre Estado e Sociedade Civil; 

Desenvolvimento e Direitos Humanos; Universalizar Direitos em um Contexto 
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universalidade dos direitos, e prevê a criação de 27 leis. Para Piovesan, 

o Programa espelha a própria dinâmica da historicidade dos direitos 

humanos a partir de um espaço simbólico de luta e ação social voltado à 

dignidade da pessoa humana e reflete a complexidade da realidade 

brasileira ao conjugar pautas pré-republicanas com desafios 

contemporâneos e direitos que vão além do rol de direitos humanos 

plasmados na Constituição para concretizar outros direitos 

internacionalmente garantidos ou que tem emergido das demandas 

populares e sociais234. 

Os grandes méritos do PNDH-3 são pautar os direitos humanos 

na esfera pública e integrar o ordenamento jurídico interno aos tratados 

internacionais de direitos humanos aliando as políticas públicas de 

direitos humanos no âmbito interno aos compromissos assumidos pelo 

Brasil perante a própria nação e a comunidade internacional. O 

Programa representa um avanço para os ativistas dos direitos humanos, 

mas ainda existe um lapso entre os objetivos desta política de estado, a 

legislação federal e as práticas governamentais. A preocupação de 

concretizar os direitos humanos se sobressai mesmo enquanto prática 

discursiva. Ainda que muitas ações propostas ainda sejam distantes do 

mundo fático, a criação da Comissão Nacional da Verdade, com 

previsão do próprio PNDH-3, mostra que a concretização do Programa é 

possível e necessária para o fortalecimento de novas práticas 

democráticas e de cidadania. 

Destaca-se ainda que o Plano Nacional de Direitos Humanos traz 

em suas versões anteriores e corrente a proteção dos direitos das pessoas 

privadas de liberdade como um elemento norteador das políticas 

penitenciárias e criminais no Brasil, em consonância com o texto 

constitucional e as leis penais infraconstitucionais, com medidas de 

curto, médio e longo prazo. Representa a expressão nacional da 

Declaração e Programa de Ação de Viena, documento que aponta os 

caminhos para a efetivação dos direitos ora positivados nas legislações 

domésticas e internacionais.  

O Brasil instituiu em 1996 o Programa Nacional de Direitos 

Humanos, que apresenta as bases de uma Política de Estado para os 

direitos humanos. Este compromisso fruto de ampla discussão entre os 

Três Poderes e a sociedade civil organizada esteve – e continua – em 

                                                                                                                     
de Desigualdades; Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência; 

Educação e Cultura em Direitos Humanos; Direito à Memória e à Verdade. 
234 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 

2009. p. 333-336. 
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vigor antes da primeira condenação do Brasil em medidas provisórias 

em 2002 até o levantamento das medidas em 2011 e os anos 

subsequentes. Por ser uma política do Estado, o PNDH deve nortear as 

ações governamentais de todos os entes federativos independente da 

mudança governamental. O Plano tem apontado caminhos “para os 

direitos” no Brasil mesmo antes da primeira condenação do Brasil 

perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2004. O Brasil 

não precisaria ter sido provocado para a adoção de políticas públicas – 

como foi no caso Gomes Lund e em Urso Branco – já que o 

compromisso em termo de política de Estado já existia. 

A integração entre o direito interno e o internacional para a 

defesa dos direitos humanos – enquanto atividade desenvolvida pelos 

operadores de justiça nacionais ou de elaboradores de políticas públicas 

– deve ser realizada por meio de um controle de convencionalidade235 

para que estes sujeitos possam velar pelo efeito útil dos instrumentos 

internacionais e para que este efeito não seja anulado pela aplicação de 

normas ou práticas internas contrárias ao objeto ou ao fim do 

instrumento internacional ou dos padrões internacionais de proteção dos 

direitos humanos.  

Não apenas as políticas públicas estão sujeitas ao controle de 

convencionalidade, mas todo o ordenamento jurídico interno. No 

contencioso internacional, os atos normativos internos, as decisões 

judiciais e os atos executivos são tratados como fatos e serão analisados 

quanto à violação ou não das obrigações internacionais assumidas pelo 

Estado236. Nesse sentido, Cançado Trindade pondera que a “derrogação” 

ou a “revogação” de um tratado ou uma lei interna, por um Estado-

membro o coloca em uma posição de autossuficiência e autoarbitral do 

alcance de suas obrigações internacionais, que nega, em última análise, o 

Direito Internacional, colocar sob suspeita a boa-fé do Estado ao contrair 

aquelas obrigações e a segurança jurídica perante os outros Estados237. 

Este controle garante uma harmonização entre as políticas 

públicas, o ordenamento jurídico pátrio e os instrumentos internacionais 

de proteção aos direitos humanos ratificados pelo Brasil. Tal postura 

                                                        
235 O controle de convencionalidade nacional é o exame de compatibilidade do 

ordenamento interno às normas internacionais feitos pelos Tribunais internos. 

Ele depende do próprio direito interno, que estabelece o estatuto dos tratados 

internacionais no ordenamento jurídico pátrio. In: RAMOS, 2012. 
236 CAZETTA, Ubiratan. Direitos humanos e federalismo: o incidente de 

deslocamento de competência. São Paulo: Atlas, 2009. p. 30-33 
237 TRINDADE, 2003, p. 547. 
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garante, de forma preventiva, que o Estado não seja levado a uma 

instância internacional de proteção dos direitos humanos por estar 

adotando uma política dissonante ou violatória desses direitos. 

 

3.4 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS PESSOAS PRIVADAS DE 

LIBERDADE NO BRASIL  

 

As políticas públicas de direitos humanos compreendem os 

direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e de incidência 

coletiva. A transversalidade desses direitos faz com que todas as áreas 

de atuação do Estado possam, em suas próprias ações, elaborar políticas 

voltadas à concretização destes direitos.238 Abramovich e Courtis 

destacam que a realização dos direitos civis e políticos também 

dependem de uma série de obrigações estatais, como a manutenção de 

tribunais, serviços públicos de registro e da polícia e a criação de 

mecanismos de denúncias de violações de direitos humanos.239  

No caso Urso Branco, a Comissão e a Corte Interamericanas 

destacaram os direitos à vida e a integridade como direitos humanos 

violados e patentes de proteção do Estado240. Estes direitos integram o 

rol doutrinário de direitos civis cujo exercício pelo indivíduo requer que 

o Estado e os demais se abstenham de turbar. Contudo este rol não é 

estático e dialoga com direitos sociais (direito à saúde e à educação por 

exemplo), cuja proteção e garantia demandam o caráter programático e a 

ação positiva do Estado241.  

As violações aos direitos à vida e à integridade das pessoas 

privadas de liberdade podem ser considerados problemas públicos – e 

enquanto tal, passíveis de solução racional por políticas públicas. A 

compulsoriedade que acompanha a privação de liberdade242 e a restrição 

                                                        
238 DUHALDE, 2010, p. 9. 
239 ABRAMOVICH, Víctor; COURTIS, Christian. Los derechos sociales como 

derechos exigibles. Madrid: Editoral Trotta, 2004. p. 20. 
240 Cf. ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Relatório de 

admissibilidade n° 81/06. 2006. (Internos Presídio Urso Branco, Rondônia). 
241 OLIVEIRA, Helena. A VI Conferência Nacional de Direitos Humanos: as 

políticas públicas e os desafios para o município. [2001]. Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/direitos/municipais/a_pdf/vi_conf_nac_dh_municipio

s.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2014. p. 4. 
242 Este conceito não se restringe a presidiários. Ao combinar as modalidades de 

instituições totais de Goffman com o disposto no Princípios e Boas Práticas, 

pode-se elencar três formas de privação de liberdade em instituições públicas ou 

privadas, quais sejam: a) de cuidado de pessoas tidas como incapazes e 
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à liberdade de locomoção acomodam estes indivíduos em instituições 

públicas ou privadas que exercem total controle sobre todas as suas 

atividades. O Estado assume uma posição de garante da satisfação das 

necessidades e de impedir que seus direitos sejam violados. A condição 

peculiar dos detentos, a responsabilidade e a posição de garante estatais, 

e previsão legal e convencional da proteção dos direitos humanos são 

elementos que atribuem o caráter público da proteção dos direitos à vida 

e à integridade dos detentos. 

Os Estados-membros da Convenção têm o dever de proteger a 

vida humana não só em seu sentido biológico. Para isso devem 

desenvolver políticas públicas de prevenção da violência e voltadas para 

o aprimoramento econômico, social, educacional e cultural de todas as 

pessoas, assim como reprimir qualquer atentado contra ela243. As 

políticas públicas visam exatamente, por meio de ações e programas, dar 

efetividade aos direitos humanos previstos constitucionalmente que 

necessitem de atuação estatal.  

A proteção dos direitos à vida e à integridade das pessoas 

privadas de liberdade traz à baila a necessidade de se pensar princípios e 

recomendações para a mudança total ou parcial da legislação criminal e 

dos órgãos encarregados de sua aplicação. Este conjunto de princípios 

constitui a política criminal, definida por Zaffaroni e Pierangeli como a 

ciência de selecionar os bens ou direitos, que devem ser tutelados 

jurídica e penalmente, e escolher os caminhos para efetivar tal tutela244. 

Em atenção a cada etapa do sistema penal245, ela pode se dividir em 

                                                                                                                     
inofensivas (ex.: orfanato e asilo); b) de cuidado de incapazes de cuidar de si 

mesmas e que são uma ameaça a sociedade, mesmo que me maneira não 

intencional (ex.: manicômios e hospitais); c) de proteção da comunidade contra 

perigos intencionais (ex.prisão e reclusão para prisioneiros de guerra). Ver: 

GOFFMAN, Erving. Manicômios, Prisões e Conventos. São Paulo: 

Perspectiva, 1961. p. 16-17; ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

AMERICANOS. Princípios e boas práticas sobre a proteção das pessoas 

privadas de liberdade nas Américas, p. 1, 2009 
243 GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Comentários à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Pacto de San José da Costa 

Rica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 38-39. 
244 ZAFFARONI; PIERANGELI, 2001, p. 132-134. 
245 Para Andrade ele é mais que um sistema de proteção de direitos, é um 

sistema de violação de direitos humanos, violando todos os princípios da sua 

programação. In: ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Minimalismos e 

abolicionismos: a crise do sistema penal entre a deslegitimação e a expansão. 

Revista da ESMESC, Florianópolis, v. 13, n. 19, p. 471, 2006. Disponível em: 
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política de segurança pública, política judiciária e política 

penitenciária246.  

Baratta247 aponta quatro indicações estratégicas para a elaboração 

e o desenvolvimento de uma “política criminal”248 das classes 

subalternas. Para fins deste trabalho, destaca-se a primeira indicação: 

interpretar de forma diferenciada os comportamentos socialmente 

negativos que se encontram nas classes dominante e na dominada. Dessa 

interpretação, decorre a necessidade de se implementar uma política 

criminal alternativa radical249, a partir de grandes reformas sociais e 

institucionais voltadas, de forma coerente, para o desenvolvimento da 

democracia e dos direitos humanos e capaz de amenizar a incidência 

violenta do sistema punitivo sobre a classe economicamente oprimida. 

O autor250 afirma a necessidade de se aliviar a pressão negativa 

do sistema punitivo sobre os indivíduos selecionados pelo processo de 

seletividade251 do Direito Penal. Passa por isso a adoção de mecanismos 

                                                                                                                     
<http://www.esmesc.com.br/upload/arquivos/2-1247232936.PDF>. Acesso em: 

3 jun. 2014. 
246 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. Rio de 

Janeiro: Revan, 1990. p. 34. 
247 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica ao Direito Penal. 

Rio de Janeiro: Revan, 2002. p. 200. 
248 O autor apresenta uma distinção entre a política penal da política criminal. A 

primeira é a resposta à questão criminal no âmbito do exercício do jus puniendi 

do Estado; a segunda, mais ampla, é a política de transformação social e 

institucional. O direito penal é um dos instrumentos da política criminal. In: 

BARATTA, 2002, p. 201. 
249 Ou libertadora, para Aniyar de Castro, e caracterizada como emancipatória, 

alternativa à prisão, não violenta, construída desde as classes subalternas, 

participativa, descentralizada, anti-repressiva, interdisciplinar e que respeite o 

direito à diferença. In: CASTRO, Lola Aniyar de. Siglo XXI: propuestas para 

una política criminal vinculada a los derechos humanos o criminología del 

oprimido. Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales de la 

Universidad de Costa Rica, n. 3, p. 572-596, 2011. Disponível em: 

<http://www.latindex.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP/article/view/12429>. Acesso 

em: 3 jun. 2014. p. 392-393. 
250 BARATTA, 2002, p. 202. 
251 De acordo com Andrade, seletividade é a criminalização dos baixos estratos 

sociais e reprodução das desigualdades sociais, que cria mais problemas do que 

aqueles que se propõe a resolver. A autora completa que a clientela do sistema 

penal é composta em todos os lugares do mundo, por homens adultos jovens 

pertencentes aos mais baixos estratos sociais e, em grande medida, não brancos, 

isto significa que impunidade e criminalização são orientados pela seleção 
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legais que visem atenuar os efeitos maléficos da prisão e, 

consequentemente, o sofrimento das pessoas encarceradas. Este é um 

grande desafio para os que acreditam na superação do sistema punitivo e 

no fim da prisão como resposta ao conflito penal: o cuidado é o de não 

legitimar o próprio sistema punitivo. 

Batista252 afirma que numa sociedade de classes, a política 

criminal não pode reduzir-se a uma política penal, limitada ao âmbito da 

função punitiva estatal, nem a uma política meramente reformista de 

substitutivos penais, mas deve se estruturar como política de 

transformação social e institucional para a construção da igualdade, da 

democracia e de modos de vida comunitária e civil mais humanos. 

Sob esta preocupação, Christie253 pondera que as experiências 

recentes com opções à prisão indicam que estas têm se transformado em 

prolongações do encarceramento e que as sentenças condicionais se 

convertem em um tempo maior do que o passado no cárcere. No mesmo 

sentido, Coyle254 afirma que na Inglaterra, apesar do amplo uso de 

alternativas ao cárcere, houve crescimento do contingente populacional 

e sérios problemas aos direitos humanos.  

A partir de uma política criminal transformadora, podem ser 

delimitadas políticas públicas de direitos humanos voltadas à proteção 

dos direitos das pessoas privadas de liberdade que promovam as 

mudanças efetivas atinentes a concretizar direitos. A promoção efetiva 

de alternativa às práticas atuais não deve ser apenas uma válvula de 

escape às violações de direitos humanos nas unidades prisionais e sim 

medidas concretas de respeito e garantia destes direitos.  

A CIDH reitera que os Estados americanos adotem políticas 

públicas integrais dirigidas ao sistema de justiça penal à gestão 

penitenciária, que incluam tanto medidas de adoção imediata, como 

planos, programas e projetos a longo prazo. Estas políticas e medidas 

devem ser assumidas como uma prioridade que comprometa todas as 

áreas do Poder Público e que não dependa do maior ou menor interesse 

que conjunturalmente possam dar os governos de turno nem as 

                                                                                                                     
desigual de pessoas de acordo com uma estereotipia presente no senso comum e 

dos operadores do controle penal. In: ANDRADE, 2006, p. 471. 
252 BATISTA, 1990, p. 37. 
253 CHRISTIE, Nils. Los límites del dolor. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1984. p. 151. 
254 COYLE, Andrew. Alternatives to Imprisonment. Londres: EAI, 1999. p. 4. 
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manifestações da opinião pública255. Frisa-se a necessidade de desenhar 

estratégias integrais de longo prazo que tenham incidência sobre a 

totalidade das políticas públicas em matéria de direitos das pessoas 

privadas de liberdade. 

Estas políticas públicas deverão ter as seguintes características 

essenciais: continuidade: ser assumidas como assunto de Estado e não 

ter sua execução afetada pelas sucessivas mudanças governamentais; 

marco jurídico adequado: exigem um marco legal apropriado 

devidamente regulamentado; pressuposto suficiente: que se disponha 

uma alocação específica que seja implementada progressivamente com o 

decurso e tempo; integração institucional: o que implica o esforço sério 

e coordenado dos Três Poderes na formulação e na implementação 

dessas políticas. Como pressuposto essencial para a sua implementação, 

destaca-se a adoção de medidas condizentes com a estabilização do 

crescimento da população penitenciária256. 

O eixo central dessas políticas públicas integrais deve ser o 

desenho e a implementação efetiva de um modelo de política criminal 

condizente com as normas de Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, baseada em informações técnicas, avaliações e dados 

científicos e orientada à estabilização e redução do crescimento da 

população penitenciária.  

Além disso, deve considerar os direitos das vítimas e os autores 

dos delitos cometidos dentro e fora das cadeias como parte importante 

tanto nos processos civis, penais e administrativos quanto na elaboração 

dessas políticas. É importante que autores e vítimas saiam do polo 

passivo frente ao Estado e possam colaborar em experiências e ser 

protagonistas das soluções dos conflitos e das políticas integrais257. 

                                                        
255 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Corte Interamericana 

de Direitos Humanos. Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las 

Américas, p. 120, 2013. 
256 Ibidem, p. 122. 
257 Esta perspectiva dialoga com a justiça restaurativa, que procura centralizar os 

direitos e necessidades das vítimas, em um processo que visa a conciliação entre 

as partes. Seus principais princípios são: a) encontro pessoal e direito entre 

autor e vítima; b) importância de reparar o dano causado e satisfazer o direito da 

vítima; c) participação ativa das pessoas envolvidas nos processos de mediação 

e conciliação; d) reinserção das pessoas culpadas na sociedade. 
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Estas políticas públicas integrais258 devem estar orientadas à 

prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento oportuno das violações dos 

direitos humanos dos presos e à atenção em particular às situações de 

risco que possam eclodir e gerar violações massivas. Devem ainda 

englobar não apenas as garantias processuais dos acusados em processos 

criminais, mas também o acesso igualitário das vítimas à justiça e da 

violência das instituições policiais ou penitenciárias. O fulcro nos 

direitos humanos garante uma abordagem complexa que envolve ainda 

todas as demais políticas públicas que trabalhem com a promoção da 

igualdade e com a melhoria da qualidade de vida de toda a população259. 

Espinosa Velázquez e Mengana Catañeda260 afirmam que, no 

âmbito das políticas penitenciárias, existe a necessidade de uma efetiva 

fiscalização por parte dos órgãos competentes, bem como a preparação 

adequada dos agentes penitenciários e de todos os outros funcionários 

que venham a exercer suas atividades nas unidades prisionais. As 

autoras alertam ainda que devem ser elaborados planos nacionais de 

reforma penitenciária, em que todas as demandas e necessidades 

colhidas das denúncias e observações sejam abarcadas, considerando a 

Constituição e as demais normativas nacionais e internacionais sobre o 

tratamento dos recursos. 

Em âmbito nacional, pode-se citar o Plano Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária. Ele problematiza duas posturas possíveis para 

se lidar com esta temática. A primeira se apoia na ideia do combate à 

criminalidade e se constrói a partir da criminalização de um maior 

número de condutas, valorização do aumento da população carcerária, 

redução da maioridade penal, endurecimento dos aparatos policiais e, 

em sumo, tratar esta demanda social como uma questão de polícia. Em 

contrapartida, a segunda trabalha com a cidadania e a responsabilização 

e visa diminuir as taxas carcerárias, descriminalizar condutas, aumentar 

                                                        
258 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos. Informe sobre los derechos humanos de 

las personas privadas de libertad en las Américas, p. 6, 2011. 
259 BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos. Brasília: Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos, 2007. 
260 VELÁZQUEZ, Kenya Margarita Espinosa; CATAÑEDA, Milagro 

Mengana. Crisis carcerária y privatizatión de las prisiones en modernidad. 

Habana: Universidad de las Tunas/Ministerio de Education Superior, 2007. p. 

55-56. 
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o número de penas alternativas e educar os detentos, os policiais e os 

agentes penitenciários para os direitos humanos261. 

De fato, esta dualidade permite uma série de tons que vão do 

maior ao menor punitivismo penal e respeito aos direitos humanos. Os 

ideais motivadores da segunda postura apresentada estão em maior 

consonância com as normas constitucionais e internacionais adotadas 

pelo Estado brasileiro – por mais que os discursos embasadores da 

primeira postura tenham ganhado mais força nos últimos anos.  

O PNPCP convida a pensar sob o segundo viés: as políticas 

penitenciárias e criminais buscam garantir os direitos humanos de 

cidadãos que, apesar de terem sua liberdade restringida, permanecem 

sujeitos de direito e são titulares de prerrogativas que lhes garantem o 

direito à vida e à integridade pessoal. Assim, devem-lhes ser garantir, 

dentre outras, condições referentes à saúde, higiene, habitação, 

vestuário, lazer, educação, trabalho e alimentação262 por meio de 

medidas positivas263.  

Cirino dos Santos destaca que no Brasil e nos países periféricos, a 

política criminal dos Estados não incluí políticas públicas de emprego, 

salário digno, escolarização, moradia, saúde, lazer e outras medidas 

complementares capazes de alterar ou diminuir as condições sociais 

adversas da população marginalizada do mercado de trabalho e dos 

direitos de cidadania. O que deveria ser uma política criminal positiva 

do Estado dá lugar a uma política penal negativa, instituída pelas leis 

penais e processuais penais. A resposta oficial para a questão criminal 

do Estado tem sido a definição de crimes, a aplicação de penas e a 

execução penal264. 

                                                        
261 BRASIL. Ministério da Justiça. Plano Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária. Brasília: 2011. Disponível em: 

<http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJE9614C8CITEMIDD1903654F8454D59

82E839C80838708FPTBRIE.htm>. Acesso em: 21 jan. 2014. 
262 RUDNICKI, Dani. A política penitenciária (brasileira) percebida pelo viés da 

alimentação da pessoa encarcerada. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 

São Paulo, ano 21, v. 102, p. 340, maio/jun. 2013. 
263 García Ramírez frisa que o Estado não pode alegar dificuldades econômicas 

para justificar a não prestação dos direitos humanos. In: RAMÍREZ, Sérgio 

García. Los “vulnerables” ante la jurisdicción interamericana de los Derechos 

Humanos. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 21, v. 

105, p. 244, nov./dez. 2013. 
264 SANTOS, Juarez Cirino. Direito penal: parte geral. Florianópolis: Conceito, 

2010. p. 419. 
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Nesse sentido, destaca Wacquant que, “a urgência, no Brasil, como 

na maioria dos países do planeta, é lutar em todas as direções não contra 

os criminosos, mas contra a pobreza e a desigualdade, isto é, contra a 

insegurança social que, em todo lugar, impele ao crime e normatiza a 

economia informal de predação que alimenta a violência”265. 

A complexidade do problema afasta soluções mágicas e aproxima 

as que envolvam todos os âmbitos do Poder. Enquanto a questão penal e 

penitenciária estiver pautada em reações imediatistas e situações de crise 

e emergências, e não for assumida enquanto política pública de Estado, 

com planejamento e metas a cumprir de médio e longo prazos, e que 

gerem deveres e responsabilidades a uma ampla gama de atores, os 

avanços serão pouco significativos, de caráter temporário e 

insustentável. As situações de crise costumam fazer com que os olhares 

se voltem para a problemática, mas as respostas não têm sido estruturais. 

Nesse sentido, são trazidas à tona as políticas públicas estatais 

destinadas a garantir os direitos básicos do indivíduo e os recursos 

indispensáveis a uma vida digna podem fazer com que indivíduos ou 

grupos deixem uma situação de vulnerabilidade social e de seletividade 

penal. As violações sofridas pelos detentos não se restringem aos direitos 

à vida e à integridade: racismo, estigmatização266, pobreza e exclusão267 

são exemplos de violações que podem atingi-los antes, durante e depois 

do período de encarceramento. Os Estados devem cumprir as 

determinações constantes em suas Constituições, e nos tratados de direitos 

                                                        
265 WACQUANT, 2001, p. 13. 
266 “A estigmatização daqueles que têm maus antecedentes morais pode, 

nitidamente, funcionar como um meio de controle social formal; a 

estigmatização de membros de certos grupos raciais, religiosos ou étnicos tem 

funcionado, aparentemente, como um meio de afastar essas minorias”. In: 

GOFFMAN, Erving. Estigmas: notas sobre a manipulação da identidade 

deteriorada. Tradução de Márcia Bandeira de Mello Leite Nunes. Rio de 

Janeiro: LTC, 2008. p. 158. 
267 Inclusive, o conceito de pobreza como exclusão social considera não apenas 

a renda e as condições particulares do sujeito para o exercício das suas 

capacidades, como também o lugar social da pessoa e a vulnerabilidade que ela 

pode ter no momento de se relacionar com grupos sociais e com a sociedade 

como um todo. Assim, os excluídos são aqueles que por diversas razões estão 

impedidos de participar da sociedade em geral ou que têm o acesso a essa 

participação dificultado. In: CUNHA, José Ricardo; BORGES, Nadine. Direitos 

humanos, (não) realização do estado de direito e o problema da exclusão. In: 

CUNHA, José Ricardo (Org.). Direitos humanos, Poder Judiciário e 

sociedade. Rio de Janeiro, FGV, 2011. 
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humanos de que são signatários; e implementar os direitos sociais 

necessários para melhorar a qualidade de vida da população. 

O fortalecimento da governabilidade democrática requer a 

superação da pobreza e da exclusão social e a promoção do crescimento 

econômico com equidade por meio de políticas públicas e práticas de 

bom governo que fomentem a igualdade de oportunidades, educação, 

saúde e pleno emprego. Os Estados devem fortalecer suas políticas 

públicas e intensificar suas ações dirigidas a resolver de maneira direta a 

pobreza, a desnutrição, a fome, o sistema sanitário e o analfabetismo, 

que atentam contra a consolidação da democracia. O crescimento 

econômico com equidade é essencial para erradicar a pobreza e 

melhorar a justiça social e a igualdade de oportunidades para cada 

indivíduo. 
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4 AS DETERMINAÇÕES DA CORTE IDH NO CASO URSO 

BRANCO SÃO POLÍTICAS PÚBLICAS? 

 

A partir da contextualização teórica feita sobre as políticas 

públicas na perspectiva dos direitos humanos e a delimitação dessas 

políticas para a proteção dos direitos à vida e à integridade das pessoas 

privadas de liberdade, podem ser estabelecidas relações entre medidas 

identificadas como estratégicas dentro do caso Urso Branco e políticas 

públicas em curso no Brasil. As correlações apresentadas foram úteis 

para o aprofundamento, posterior, da relação existente entre as decisões 

internacionais e a adoção de políticas públicas pelo Estado demandado 

internacionalmente. 
O caso Urso Branco não se destaca pelas cifras da mortandade 

ocorrida ao longo dos anos. As medidas determinadas pela Corte e o 

modo com o Estado brasileiro as adotou podem ser destacadas como 

elementos determinantes na diminuição do número de mortos e no 

levantamento das medidas provisórias, e dar indícios de como outros 

casos que envolvam violações aos direitos à vida e à integridade dos 

detentos podem ser evitados ou solucionados sem a necessidade de um 

processo internacional de direitos humanos.  

 

4.1 AGENTES PENITENCIÁRIOS E A EDUCAÇÃO EM DIREITOS 

HUMANOS 

 

No complexo cenário de ausências e violações de direitos humanos 

vividas em Urso Branco, a violência e a precariedade estrutural não 

afetaram apenas as pessoas privadas de liberdade, seus familiares e outros 

visitantes. Os agentes penitenciários268 também tiveram seus direitos 

violados e podem ser incluídos no rol de vítimas. Estes sujeitos, vistos 

com imensa antipatia e reticência269, consubstanciam a ambiguidade da 

posição do Estado frente às pessoas privadas de liberdade, qual seja 

proteção e garantia versus violação de seus direitos.  

                                                        
268 Os agentes penitenciários são um dos cargos que compõem a Polícia Civil. 

Entre suas atribuições estão a vigilância dos detentos nas unidades prisionais, 

sua escolta em estabelecimentos médicos e instituições judiciais e a revista de 

celas, materiais e visitantes, dentre outras. 
269 Sendo vistos como “sádicos, cruéis, impiedosos, sem um mínimo de 

sensibilidade para executar a função que lhes foi confiada”. In: LEMGRUBER, 

Julita. Cemitério dos vivos: análise sociológica de uma prisão de mulheres. Rio 

de Janeiro: Achiamé, 1983. p. 102. 
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Goffman270 pontua que, no cárcere, todos os aspectos da vida são 

realizados no mesmo local e sob uma única autoridade; cada atividade 

diária é realizada na companhia de um considerável número de pessoas 

tratadas da mesma forma e igualmente obrigadas a realizar todas as 

atividades que são rigorosamente estabelecidas em horários. O controle 

das necessidades humanas e da eficiente organização social fica ao 

encargo de uma organização burocrática.  

Em virtude desta condição peculiar, o detento é impedido de 

satisfazer uma série de necessidades básicas e essenciais à sua própria 

dignidade humana. O Estado, a partir de seus agentes, atua no 

suprimento dessas necessidades, o que caracteriza uma relação especial 

de sujeição entre ele e os detentos. Desta forma, quando os agentes 

penitenciários estão realizando seu trabalho habitual de controlar e 

assegurar a vida e a integridade daqueles que se encontrem 

encarcerados, o Estado se encontra na posição especial de garante271 

frente às pessoas privadas de liberdade, uma vez que quem regula 

diretamente os direitos e as obrigações dos presos e não são eles 

próprios e sim o Estado272. 

A partir deste raciocínio, caracteriza-se também o dever 

fundamental do Estado de assegurar o devido controle da ordem interna 

nas prisões por parte das autoridades, pressuposto essencial para garantir 

os direitos humanos das pessoas privadas de liberdade. Igualmente, os 

Estados têm a obrigação de investigar de ofício e com a devida diligência 

todas as mortes de pessoas que se encontrem sob sua custódia. 

De acordo com os padrões internacionais273, o controle, o 

atendimento às necessidades básicas dos presos e à disciplina não 

passam pela prática de tortura, maus tratos ou de qualquer forma de 

violência física ou psicológica, que devem ser rápida e definitivamente 

eliminadas. Não é possível supor, nem remotamente, as privações 

infringidas ao condenado para fins de punição, reforma e readaptação. A 

                                                        
270 GOFFMAN, 1961, p. 17-18. 
271 Com base no art. 1.1 da CADH que estabelece as obrigações gerais de 

proteção e garantia assumidas internacionalmente pelo Estado em relação a 

todos os seres humanos sob sua jurisdição, especialmente os que se encontrem 

em alguma situação de risco ou vulnerabilidade, como é o caso das pessoas 

privadas de liberdade. 
272 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Caesar 

vs. Trinidad y Tobago. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_123_esp.pdf>. Acesso 

em: 1 jan. 2014. 
273 Cita-se, a título de informação, o art. 5.2 da CADH. 
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violência física ou psicológica, a humilhação e o flagelo são exemplos 

de violações à dignidade inerente ao ser humano e de exercícios ilegais 

do ius puniendi do Estado274.  

Em virtude das limitações impostas pela própria prisão, o Estado 

deve garantir a existência de condições adequadas para que os presos 

tenham vidas dignas e cumprimento da pena – assegurando-lhes o 

exercício dos direitos que não tenham sido restritos ou suspensos em 

virtude da privação de liberdade275. 

Como os agentes penitenciários atuam diretamente no suprimento 

das necessidades dos detentos e exercem um forte controle sobre eles, 

também devem lhes ser garantidas condições adequadas de vida e de 

trabalho. Sua tarefa é garantir que a privação de liberdade não seja mais 

restritiva que o necessário e que, por conseguinte, não sejam impostas 

ilegalmente mais privações para além das estabelecidas nas decisões e 

sentenças criminais. Isto demanda que os agentes devam ser 

cuidadosamente escolhidos para garantir que tenham qualidades 

pessoais e formação educacional adequadas. É necessário capacitá-los 

com base nos princípios embasadores de sua profissão, em atitudes 

humanas e em técnicas requeridas276. O despreparo material e 

psicológico, o mal remuneramento e a própria insalubridade das 

unidades prisionais são alguns dos elementos que favorecem as práticas 

violentas pelos agentes e o exercício ilegal do jus puniendi. 

Os peticionários do caso Urso Branco – Comissão Justiça e Paz 

de Porto Velho e a Justiça Global – estimaram que, entre 2002 e 2007, 

98 presos tenham sido assassinados na unidade prisional e denunciam 

que as mortes decorreriam da ineficácia da atuação do Estado em 

garantir condições dignas aos internos para cumprimento da pena. 

Apontaram como reflexos da atuação do Estado e estopins para a 

                                                        
274 Para Baratta, quando o agente violador é um órgão do Estado, um governo, o 

exército ou a polícia, fala-se de violência estrutural. Ela pode ter formas legais – 

e estar em acordo com as leis vigentes – ou ilegais – como acontece em muitos 

os casos. In: BARATTA, 1993, p. 48. 
275 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso López 

Álvarez vs. Honduras. Sentencia de 1 de febreo de 2006. Disponível em: 

<http://fueromilitar.scjn.gob.mx/Resoluciones/seriec_141_esp.pdf>. Acesso em: 

4 jun. 2014. 
276 COYLE, Andrew. La administración penitenciaria en el contexto de los 

derechos humanos. Manual para el personal penitenciario. Londres: Centro 

Internacional de Estudios Penitenciarios, 2009. Disponível em: 

<http://www.hawaii.edu/hivandaids/A_Human_Rights_Approach_to_Prison_M

anagement_%28Spanish%29.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2014. p. 16. 
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violência, dentre outros motivos277, a falta de condições adequadas de 

segurança aos agentes penitenciários para o desempenho de suas 

atividades e o insuficiente contingente de agentes penitenciários em 

relação à população carcerária278. 

Deste a primeira resolução da Corte sobre o caso Urso Branco, os 

representantes dos beneficiários das medidas, a CIDH, o Estado e a 

própria Corte se posicionaram sobre a situação dos agentes 

penitenciários. Condescendência com a violência 279, negligência280 e 

tortura e espancamento pelos agentes281 são exemplos de atitudes 

protagonizadas pelos agentes penitenciários que ensejaram a propositura 

das medidas cautelares.  

A partir da quarta resolução sobre o caso Urso Branco282, a Corte 

firmou o entendimento de que os agentes penitenciários também eram 

vítimas das situações ensejadoras das medidas provisórias e passou a 

incluir como determinação ao Estado brasileiro a adoção de forma 

imediata das medidas necessárias para proteger a vida e integridade 

pessoal de detentos e ingressantes, inclusive dos agentes. Além disso, no 

bojo das medidas, a adequada seleção e a devida capacitação dos 

agentes penitenciários foram consideradas necessárias à garantia da vida 

e da integridade pessoal dos reclusos. 

Este cenário de ausências, violações, tensões e conflitos 

vivenciado pela sociedade brasileira convida à abertura de caminhos de 

afirmação de uma cultura de direitos humanos, que possa penetrar por 

todas as práticas sociais e favorecer processos de democratização, 

articular a afirmação dos direitos fundamentais de indivíduos e grupos, 

com respeito ao seu direito à diferença283. A consolidação dessa cultura 

                                                        
277 Quais sejam: a superlotação do presídio; a falta de separação entre presos 

provisórios e condenados; a inexistência de atividades de cunho 

laboral/pedagógico/lúdico que favorece a ociosidade dentro do sistema; a 

constante interligação clandestina das celas pelos presos; a falta de assistência 

médica e jurídica eficazes; a insalubridade das celas, a precariedade da 

alimentação e a escassez de água. In: COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ DA 

ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO; JUSTIÇA GLOBAL, 2007, p. 28-29. 
278 Cf. Ibidem, p. 28-29. 
279 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Assunto da 

penitenciária de Urso Branco. Resolução de 18 de junho de 2002, p. 2.  
280 Ibidem, p. 4. 
281 Ibidem, p. 7. 
282 Ibidem, p. 5-7. 
283 CANDAU, Vera Maria. Educação em direitos humanos: desafios atuais. In: 

SILVEIRA, Rosa Maria Godoy et al. Educação em Direitos Humanos: 
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implica ao mesmo tempo sensibilizar a população sobre os direitos 

humanos e capacitar os servidores públicos, de todos os níveis e ordens 

de governo, em matéria de direitos humanos.284 

Medidas reparatórias destinadas a remover fatores estruturais de 

violação de direitos humanos e prevenir futuras transgressões têm sido 

constantemente ordenadas pela Corte, bem como medidas relativas à 

execução e administração da justiça, ao controle da violência, à custódia 

e à execução das sanções. Dentre estas medidas, destaca-se a formação 

de recursos humanos idôneos e competentes para o rigoroso 

desempenho de sua missão com respeito a custódia285, que passa pela 

educação em direitos humanos.  

A educação em direitos humanos (e para os direitos humanos) é 

um caminho estratégico para formar o processo de cultura de direitos 

humanos e para consolidação da democracia na medida em que lhes 

oferece subsídios profissionais teóricos e práticos coerentes com os 

princípios democráticos e qualificações diferenciadas que respeitem 

especificidades das categorias profissionais envolvidas. Assim, cada 

agente pode ter um sólido entendimento dos seus direitos e 

responsabilidades de acordo com a Constituição Federal e estar 

consciente de seu papel no ambiente de trabalho e na sociedade. 

A qualificação contínua e adequada para profissionais dos 

sistemas de justiça e de segurança com base na educação em direitos 

humanos é trazida à baila por ter sido um elemento determinante para a 

ocorrência de graves violações alegadas pelos peticionários, como as 

denúncias de tortura, maus tratos, tentativa de homicídio e homicídio 

consumado. No primeiro momento, a dificuldade encontrada era 

controlar os conflitos existentes entre os presos de gangues rivais. 

Solucionado este problema – com a manutenção dos presos isolados 

dentro das celas – o despreparo dos funcionários se evidenciou frente à 

nova demanda: atuar em situações de crise. O investimento em preparo 

técnico e humano dos funcionários – culminado com outros fatores – 

coincidiu com a diminuição dos homicídios em Urso Branco – em 2008 

e 2009 nenhum caso foi registrado. 

                                                                                                                     
Fundamentos teóricos-metodológicos. João Pessoa: Universitária, 2007. 

Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/veracandau/candau_configuracao_

uma_edh.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2014. p. 399. 
284 VÁZQUEZ; DELAPLACE, 2011, p. 47. 
285 RAMÍREZ, 2013, p. 244-245. 
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A mera inclusão nas grades curriculares de curso de graduação ou 

de especialização da disciplina de Direitos Humanos, como um 

complemento extra, por si só, não caracteriza a educação em direitos 

humanos. Para Martin, ela está no núcleo da educação dos indivíduos, 

porque oferece as ferramentas necessárias para evitar conflitos violentos 

na família e na sociedade como um todo. Para reduzir e evitar abusos, 

toda sociedade precisa cultivar valores e instituições mediadoras de 

conflitos multifacetados entre os diversos grupos. O autor destaca ainda 

que os direitos humanos e o sistema de educação formal não são o único 

meio de chegar a esse resultado e que muitas sociedades desenvolveram 

outras instituições para reduzir a violência286. Nesse sentido, as sociedades 

tidas como pacíficas possuem instituições educacionais formais e 

informais, que cultivam o conhecimento e as habilidades necessárias para 

resolver conflitos públicos e privados sem recorrer à violência. 

Na esteira do pensamento freireano, o que caracteriza a educação 

em direitos humanos é a necessidade de dialogar com os vários saberes 

sem que o saber do outro seja desprezado ou que haja a hierarquização de 

saberes. O aprendente é considerado igualmente importante no processo 

de ensino-aprendizagem, que se constrói de maneira horizontal, apta a 

estimular a produção de conhecimentos autônomos e transformadores.287 

Candau288 aponta três dimensões importantes dentro da educação 

em Direitos Humanos, quais sejam: a formação de sujeitos de direito; o 

favorecimento do processo de empoderamento e o respeito aos 

processos de mudança. Uma educação que consiga agregar estes três 

elementos é capaz de formar sujeitos conscientes de seus direitos, 

cientes de seu papel enquanto sujeitos de sua vida e atores sociais, e 

agentes de mudança de transformação na realidade. De posse dessas 

habilidades, a relação educando-educador é ininterrupta e favorece a 

cultura dos direitos humanos na medida em que valoriza a dinâmica 

conhecimento, consciência e mudança. 

                                                        
286 MARTIN, J. Paul. Educação em Direitos Humanos em Comunidades em 

Recuperação Após Grandes Crises Sociais: Lições para o Haiti. SUR: Revista 

Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 8, n. 14, jun. 2011. Disponível 

em: 

<http://www.surjournal.org/conteudos/getArtigo14.php?artigo=14,artigo_03.ht

m> Acesso em: 3 jun. 2014. 
287 FREIRE, Paulo. A Pedagogia do oprimido. 46. ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 2007. p. 32. 
288 CANDAU, 2007, p. 404-405. 
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Esta abordagem educativa parece inconciliável com o ambiente 

violento das unidades prisionais brasileiras. Como é possível formar 

agentes penitenciários promotores dos direitos humanos quando sua 

educação formal exige habilidades técnicas e vigor físico e o ambiente 

de trabalho os hostiliza e os domina pelo medo e pelo controle? 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos pode ser 

citado como o documento nacional que norteia as práticas e políticas 

públicas de educação em direitos humanos no Brasil e tenta dar conta 

dessas aparentes discrepâncias entre as teorias pedagógicas e a prática. 

Dentre outras temáticas289, destaca a importância dos direitos humanos 

para a implementação dos sistemas de justiça e de segurança nos marcos 

do Estado democrático de direito, uma vez que a consolidação deste 

modelo se pauta na promoção da cidadania e no próprio respeito aos 

direitos humanos. A existência, o funcionamento e a ação integrada destes 

sistemas propiciam a realização destas pautas e, consequentemente, o 

respeito pelos indivíduos independente de qualquer distinção290. 

São apresentadas 26 ações programáticas no Plano que versam 

sobre medidas de promoção da educação em direitos humanos 

específicas para os profissionais desta área. Destaca-se o enfoque, em 

algumas ações, dados a populações vulneráveis tais como falantes de 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), refugiados(as), migrantes 

nacionais, estrangeiros(as) e clandestinos(as), mulheres, povos 

indígenas, gays, lésbicas, transgêneros, transexuais e bissexuais 

(LGBT), negros(as), pessoas com deficiência, idosos(as), adolescentes 

em conflito com a lei, ciganos, refugiados, asilados, entre outros.  

Percebe-se que a preocupação do Plano não é fomentar a 

implementação de ações voltadas para um único segmento da população 

e sim formar profissionais aptos a lidar com respeito e segurança com as 

demandas sociais mais diversas, entendendo que contextos específicos 

necessitam também de abordagens específicas.  

Uma ação programática que merece destaque é a sensibilização das 

autoridades, gestores(as) e responsáveis pela segurança pública para a 

importância da formação em direitos humanos. Esta talvez seja uma das 

tarefas mais difíceis, porque a sensibilização dos atores para as violações 

de direitos humanos não pode ser auferida em valores objetivos e talvez 

nem em subjetivos: esta variável é de difícil controle. A sensibilidade 

voltada ao respeito aos direitos humanos e às decisões internacionais – no 

                                                        
289 O PNEDH aborda ainda as educações básica, superior e não-formal, e a 

educação e a mídia.  
290 BRASIL, 2007, p. 47. 
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caso específico de Urso Branco – passa por cultivar em indivíduos de um 

determinado grupo sentimentos de empatia e humanidade combinados 

com habilidades práticas e teóricas que favoreçam a implementação das 

decisões nas esferas pública e privada. Frisa-se que os agentes políticos 

responsáveis pela incorporação dos direitos humanos devem garantir que 

seu saber seja consonante com os compromissos que o Estado assumiu 

nacional e internacionalmente291. 

Quanto à formação específica dos profissionais de segurança 

pública – dentre eles os agentes penitenciários – pode-se citar a Matriz 

Curricular Nacional de Segurança Pública, de 2003, um dos referenciais 

teóricos-metodológicos nacionais de formação destes profissionais. É um 

documento elaborado pelo Ministério da Justiça, por meio da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública, com o objetivo de propor instrumentos 

que permitam orientar as práticas formativas e as situações de trabalho 

dos profissionais da área de Segurança Pública. Este documento serviu de 

base para a elaboração da Matriz Curricular Nacional para Formação das 

Guardas Municipais em 2004 pela SENASP, com apoio do PNUD/Brasil. 

Essas duas ações estavam previstas no sentido de fortalecer o Sistema 

Único de Segurança Pública. 

Essa orientação nacional tem sido importante por atender as 

especificidades das diversas categorias profissionais do sistema de 

segurança pública e contribuir para a efetividade do desempenho 

profissional e institucional. As diferentes atribuições, formações e 

experiências e o papel de cada profissional na sociedade são 

considerados ao se elaborar as ações educacionais com valores e 

procedimentos que possibilitam tornar os agentes defensores e 

promotores dos direitos humanos.292 

Para esses profissionais, a educação em direitos humanos deve se 

pautar em alguns princípios que integram a espinha dorsal da Matriz, tais 

como: a compatibilidade e necessidade mútua entre os direitos humanos e 

a eficiência policial; a valorização das diferenças; leitura crítica dos 

conteúdos e da prática social e institucional dos órgãos do sistema de 

justiça e segurança; conhecimento acerca da proteção e dos mecanismos 

de defesa dos direitos humanos; uso legal, legítimo, proporcional e 

progressivo da força. A partir destes princípios, desenrolam-se diretrizes 

pedagógicas, malhas curriculares, ementas de disciplinas e mapas de 

                                                        
291 OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE. From rights to remedies. 

Structures and Strategies for Implementing International Human Rights 

Decisions. New York: Open Society Foundadion, 2013. p. 53. 
292 BRASIL, 2007, p. 48. 
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competências que orientam de forma didática-metodológica o processo de 

ensino para os profissionais da segurança pública. 

Os profissionais em formação deverão se portar de maneira ética, 

crítica, responsável e construtiva nas situações cotidianas e de crise 

utilizando o diálogo como forma de mediar com os conflitos e tomar 

decisões. Sua autopercepção deve ser a de um agente transformador da 

realidade social e histórica do país que contribui para a melhoria da 

qualidade de vida da população e promoção e defesa dos direitos 

humanos. O domínio de técnicas e procedimentos também é exigido 

desses profissionais para que sejam aptos a construir conhecimentos 

sobre a realidade em situações que requerem sua atuação.  

Exige-se hoje destes novos profissionais não apenas o 

conhecimento técnico e a aptidão física que os aprovem nos concursos 

públicos, como também: as habilidades para administrar o uso da 

força293 e gerenciar informações e crises; a capacidade de comunicação, 

negociação e resolução pacífica de problemas complexos e, 

especialmente, de pensar e agir durante uma situação crítica.  

Aos profissionais em seu ofício e em sua vida pessoal é exigida a 

prática reflexiva – uma técnica elaborada e metodológica que faz 

menção ao conhecimento adquirido por meio da experiência, ou seja, de 

forma empírica. Para Perrenoud, “um profissional reflexivo reexamina 

constantemente seus objetivos, seus procedimentos, suas evidências e 

seus saberes”294.  

Mesmo no calor da ação em curso, o profissional pode fazer uma 

breve reflexão – chamada de reflexão na ação – que o permite não 

intervir imediatamente a fim de que haja tempo para refletir com mais 

tranquilidade. A não-intervenção também é uma ação, já que 

influenciará o curso dos acontecimentos subsequentes295. Esta 

habilidade é útil no cotidiano dos agentes penitenciários porque a breve 

reflexão pode, imediatamente, coibir violações de direitos humanos 

ocorridas em situações de crise e de conflitos e, paulatinamente, 

favorecer a criação de uma análise metódica regular – que conduz às 

tomadas de consciência e de decisão, e à mudança. Este hábito exige 

treinamento intensivo e deliberado. 

                                                        
293 Ver: ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Informe sobre la 

Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las 

Américas. Washington: OEA, 2011. 
294 PERRENOUD, Philippe. A prática reflexiva no ofício de professor: 

profissionalização e razão pedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 36. 
295 Ibidem, p. 32. 
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Em Urso Branco, a capacitação dos agentes penitenciários – 

somada ao aumento do número de agentes – apresentou reflexos 

positivos em relação à diminuição do número de detentos mortos. A 

partir da análise do número das mortes combinada com a relação 

presos/agente de segurança, pode-se dizer que quanto menos presos sob 

a responsabilidade dos agentes de segurança, menor a ocorrência de 

distúrbios e de incidentes fatais no presídio. Se essa mesma 

proporcionalidade puder ser auferida em casos análogos, um 

encaminhamento para a Corte IDH seria repensar o conteúdo das suas 

decisões atinentes às condições de vida, salubridade e segurança nos 

estabelecimentos prisionais a fim de demandar dos Estados o aumento 

do número de agentes penitenciários e outros profissionais afins bem 

qualificados e bem remunerados. Quando a relação de presos/agentes de 

segurança era menor ou igual que seis, não houveram mortes. Este 

número pode servir de indicativo em estudos futuros que repensem um 

parâmetro mínimo a ser observado a fim de garantir condições de 

segurança a ambos os grupos. 

A educação não é uma cura para todas as violações de direitos 

humanos. Ela não vai, por si só, remover as barreiras sistemáticas que 

impedem o acesso aos direitos: funciona melhor quando somada a 

estratégias de prevenção e remoção de barreiras e políticas que sejam 

capazes de concretizar os direitos. A educação em direitos humanos deve 

ser acompanhada de mudanças institucionais que incentivem as boas 

práticas e desincentivam as ruins no cumprimento das obrigações em 

matéria de direitos humanos. A mera formação não modifica os arranjos 

infraestruturais e institucionais previamente estabelecidos caso não seja 

acompanhada dos incentivos institucionais adequados296. Mais do que 

uma forma de, pontualmente, reduzir o morticínio nos presídios, a 

promoção de políticas públicas voltada à educação em direitos humanos 

dos agentes penitenciários é uma estratégia para consolidar a democracia 

pela perspectiva da promoção e da defesa dos direitos humanos.  

 

4.2 A COMISSÃO ESPECIAL E OS MECANISMOS PARA 

SUPERVISIONAR O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS 

 

A resolução da Corte de 29 de agosto de 2002 trouxe em seu bojo a 

determinação ao Estado brasileiro de criar um mecanismo nacional para 

                                                        
296 VÁZQUEZ; DELAPLACE, 2011, p. 47-48. 
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supervisionar e monitorar o cumprimento297 das medidas de proteção por 

ela ordenadas. Tal encargo advém dos compromissos internacionais 

assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional de respeitar o 

direito à vida e integridade pessoal de todos sob sua jurisdição. 
Em resposta, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana (CDDPH), órgão ligado à Secretaria Especial de Direitos 

Humanos da Presidência da República, criou, por meio da Resolução nº 

17 de 02 de agosto de 2004, a Comissão Especial formada por 

representantes do governo federal e estadual, representantes do Poder 

Judiciário e Ministério Público do estado de Rondônia, e dos 

peticionários, e cujo presidente era o diretor do Departamento 

Penitenciário Nacional. 

Um dos objetivos da Comissão Especial era estabelecer livre 

canal de comunicação com os reclusos, que deveria funcionar por meio 

de: livre acesso dos membros da Comissão Especial às dependências do 

Urso Branco, sigilo das correspondências entre os reclusos e a Comissão 

Especial; e designação de um espaço físico para que houvessem 

reuniões da Comissão Especial com os reclusos de forma privativa. 

Encaminhar para exame de corpo de delito os reclusos com suspeita de 

terem sido vítimas de agressões físicas ou de torturas também era uma 

competência da Comissão. 

A Comissão tinha um encargo burocrático de relatar os principais 

acontecimentos à Corte IDH e, principalmente, desenhar e promover um 

monitoramento do cumprimento das medidas provisórias. Na prática, 

antes das reuniões bimestrais da Comissão, em Porto Velho, a 

SEJUS/RO se encarregava de fazer um relatório pormenorizado sobre os 

mais diversos temas relativos ao cotidiano do presídio. Posteriormente 

os relatórios deviam ser apresentados à Corte IDH. Esta necessidade de 

publicização e a transparência frente a agentes externos dos fatos em 

                                                        
297 Para Garbin, o cumprimento é o comportamento estatal em conformidade 

com as regras internacionais somado à ação estatal que facilita ou resulta em 

cumprimento. Neste sentido, há cumprimento das decisões da Corte IDH 

quando houver aceitação do julgamento por parte dos Estados, seguida de uma 

atuação razoável que resulte em parcela de cumprimento das obrigações 

legalmente vinculantes. In: GARBIN, Isabella Gerbelli. Direitos humanos: 

perfil sul-americano de cumprimento das decisões da Corte Interamericana. 

2010. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2010. 

Disponível em: 

<http://www.observatoriodeseguranca.org/files/Disserta%C3%A7ao%20Vers%

C3%A3o%20Final.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2014. p. 17. 
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Urso Branco e das atividades da Comissão Especial favoreceram a 

articulação de funcionários públicos em prol da indução de melhorias298. 

No que se refere aos trabalhos da Comissão Especial do CDDPH, 

Giunchetti299 identifica dois papéis. O primeiro é o de fórum de 

cooperação entre diferentes entidades federadas e poderes constituídos 

que ajudam na desobstrução dos embaraços, advindos do pacto 

federativo e da falta de legislação que relacione os meios coercitivos 

domésticos às decisões internacionais. O segundo é o de gerar uma nova 

institucionalidade, baseada em práticas mais transparentes e na 

prestação constante de contas. 

De acordo com o Direito Internacional, o Estado é uno e passível 

de responsabilização internacional mesmo que o fato internacionalmente 

ilícito seja da atribuição interna de um estado-membro da 

federação300.301 Quem assume obrigações vinculantes de proteção aos 

direitos humanos no Sistema Interamericano não são as unidades 

federativas, os departamentos, os municípios ou os indivíduos e sim à 

União302. Ela representa o Brasil no âmbito internacional, que ratifica 

tratados internacionais de direitos humanos e se obriga perante o 

Sistema e os demais Estados. Contudo, a eventual condenação não afeta 

necessária e exclusivamente este ente federado, porque a violação pode 

ter sido promovida por outro ente, mesmo em estrito cumprimento do 

                                                        
298 GIUNCHETTI, 2010, p. 166. 
299 Ibidem, p. 185. 
300 Federalismo para o Direito Constitucional é a forma de Estado “caracterizada 

pela união de coletividades públicas dotadas de autonomia político-

constitucional, autonomia federativa”. O Brasil, Estado Federal, embora pareça 

único nas relações internacionais, por ser dotado de personalidade jurídica de 

Direito Público internacional, é constituído por Estados-membros dotados de 

autonomia quanto ao exercício da capacidade normativa sobre matérias 

reservadas à sua competência. In: SILVA, 2003, p. 99-102. 
301 O caráter uno do Estado para o Direito Internacional não abarca a 

multiplicidade de entes e competências, matérias do direito interno, de forma 

que ao ratificar um tratado, o Estado está proibido de alegar a chamada 

“cláusula federal”: possibilidade de um dos Estados contratantes não cumprir 

ma obrigação internacional ao alegar a existência de ausência da competência 

federal. 
302 Nos termos do art. 21 da CF, compete à União manter relações com Estados 

estrangeiros e participar de organizações internacionais. 
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ordenamento jurídico interno – em virtude de lei constitucional ou da 

divisão de competência dos entes e Poderes303.  

Para a caracterização da responsabilidade internacional, não 

importa se o desrespeito aos compromissos assumidos se originou de 

qualquer um dos três Poderes ou se o ato esteja formalmente perfeito na 

ótica do ordenamento jurídico nacional, ou seja, imutável segundo as 

regras processuais adotadas no país304.305 Nesses casos, a divisão de 

competências constitucionalmente instituídas deverá ser invocada 

internamente para se saber de qual ente federado é a obrigação no 

âmbito interno da federação.  

As entidades federativas não são obrigadas por quaisquer 

mecanismos a colaborar com a implementação e ainda não há um 

mecanismo de supervisão e cumprimento de sentenças da Corte 

Interamericana para demarcar com clareza as responsabilidades no caso 

de eventual condenação. Contudo, o pacto federativo não pode ser 

utilizado como um argumento justificador das violações de direitos 

humanos denunciados e nem do descumprimento das determinações da 

Corte. Assim, o Brasil, para dar seguimento às recomendações da 

Comissão ou às condenações da Corte, precisa articular os entes 

federados. 

Da mesma forma, um Estado federado não pode se escorar em 

sua estruturação peculiar para negar sua responsabilidade. O desrespeito 

praticado por um de seus entes federados não pode ser utilizado como 

justificativa para a impossibilidade de uma condenação internacional306. 

Nesse sentido, decidiu a Corte que é um princípio básico da 

responsabilidade internacional do Estado, reconhecido pelo Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, que todo Estado é 

internacionalmente responsável por todo e qualquer ato ou omissão 

                                                        
303 De acordo com o art. 28.2 da CADH, afirma que, em virtude da competência 

de outras entidades integrantes da Federação, o Estado deve tomar todas as 

medidas pertinentes, de acordo com sua Constituição e leis internas, a fim de 

que estas entidades possam cumprir os dispostos da CADH. Nesse sentido, o 

Relatório nº 54/2001 da CIDH condenou o Estado brasileiro pela omissão 

injustificada frente a demora injustificada na prestação jurisdicional pelo 

Tribunal de Justiça do Ceará à Maria da Penha Maia Fernandes. 
304 CAZETTA, 2009, p. 33. 
305 No Caso Cesti Hurtado, o Estado peruano sustentou que a prisão decorria de 

sentença transitada em julgado, que se revestia de imutabilidade. A Corte 

entendeu que, para o DIDH, não há identidade de demandas, não sendo possível 

a alegação de res judicata. 
306 Artigo 28 da CADH. 
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cometido por qualquer um de seus poderes ou órgão em violação aos 

direitos internacionalmente consagrados. 

Neste primeiro papel, a Comissão Especial conseguiu se construir 

enquanto um campo de diálogo entre o Estado brasileiro, o estado de 

Rondônia e os representantes dos beneficiários das medidas para a 

elaboração de soluções ao cumprimento das medidas do caso Urso 

Branco para além das limitações impostas pelo pacto federativo, das 

distribuições de competências administrativas e burocráticas e da 

identificação de responsáveis. 

O segundo papel se evidencia no próprio encargo burocrático de 

relatar os principais acontecimentos à Corte IDH e promover o 

monitoramento do cumprimento das medidas provisórias. A Comissão 

desenvolvia estratégias políticas e jurídicas para promover o 

monitoramento – e, por conseguinte, o próprio cumprimento – 

formalizadas em processos civis e administrativos que agregavam 

elementos políticos, econômicos, sociais, organizacionais, relativos à 

gestão pública e legais para dar uma resposta satisfatória dentro de um 

processo internacional e melhorar as condições do sistema prisional 

rondoniano. 

A esfera pública e os movimentos sociais são chamados ainda a 

elaborar relatórios regulares para apresentar à Comissão e à Corte 

Interamericanas. Esta necessidade constante de publicização do conteúdo 

das reuniões e das ações práticas tomadas em prol do cumprimento das 

medidas valoriza, não apenas para os envolvidos no processo 

internacional, a publicidade e a transparência dos atos estatais. Este 

comportamento da Comissão Especial favorece a boa gestão pública e o 

diálogo entre os atores privados e estatais ao pensar em condições 

possíveis para o cumprimento das medidas provisórias a partir das 

especificidades regionais sem dissociá-lo dos padrões internacionais.  

A Comissão Especial pode ser percebida como um diferenciado e 

importante instrumento de participação democrática na gestão pública. 

Por sua composição diversa e pelos diferentes olhares e interesses 

presentes, a Comissão foi um exemplo, no âmbito interno, de 

descentralização da máquina administrativa, para preenchê-la com 

participação popular no processo decisório, o que pode ser considerado 

um importante passo rumo a uma gestão pública democrática.  

Destaca-se ainda o funcionamento deste tipo de mecanismo não 

apenas nos centros decisório e econômico do país, mas também em 

áreas geográficas periféricas. Enquanto nos primeiros já existem dados 

estatísticos para auferir os índices de “criminalidade”, de corrupção e de 

encarceramento, nos segundos a coleta de dados e de matérias para 
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estudo têm sido possíveis por meio da Comissão. O mapeamento das 

condições socioeconômicas das diferentes áreas geográficas permite a 

elaboração e a construção de políticas públicas diferentes e aderentes 

aos diferentes tipos de realidades brasileiras. 

Assim, por meio deste segundo papel, a Comissão favoreceu a 

democracia e a gestão democrática do Estado por meio da participação 

de associações representativas dos vários segmentos da comunidade – os 

representantes dos beneficiários das medidas – na formulação, execução 

e acompanhamento de soluções para o cumprimento das medidas 

provisórias do caso Urso Branco. 

Apesar de seu caráter inovador e de seus pontos positivos, desde 

sua criação, a Comissão Especial se mostrou controversa enquanto 

mecanismo de supervisão do cumprimento das medidas provisórias. Os 

peticionários do caso Urso Branco307 denunciaram que, em praticamente 

todas as reuniões realizadas, os assuntos discutidos eram os mesmos e as 

abordagem também se repetiam. Os encontros não teriam um caráter 

criativo ou propositivo e quando alguma solução era proposta ou não era 

posta em prática ou não condizia com a realidade do presídio Urso 

Branco.  

Assim, a própria organização da Comissão Especial dificultou o 

exercício de sua função primordial de monitoramento e supervisão do 

cumprimento das determinações da Corte Interamericana. A Comissão é 

composta por órgãos e instâncias do Poder Executivo – estadual e 

federal – que têm obrigação de cumprir tais determinações. As ações de 

execução e supervisão acabavam sendo concentradas nos mesmos 

agentes públicos o que dificultava o exercício imparcial da função de 

supervisão e, consequentemente, impedia o efetivo cumprimento das 

determinações da Corte. 

Quando os Estados falham substancialmente em implementar308 

sentenças, os tribunais internacionais e comitês autônomos de 

monitoramento podem determinar ou incentivar o estabelecimento de 

mecanismos nacionais de implementação, por exemplo por meio da 

delimitação de pontos focais ou da criação de grupos de trabalho 

interagenciais309. A proteção dos direitos humanos é mais eficaz quando 

                                                        
307 COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ DA ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO; 

JUSTIÇA GLOBAL, 2007, p. 73. 
308 De acordo com Garbin, a implementação é processo de colocar em prática os 

compromissos internacionais, por meio, por exemplo, da criação de instituições 

(domésticas e internacionais). In: GARBIN, 2010, p. 17. 
309 OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE, 2013, p. 53. 
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os Estados estabelecem organismos de coordenação da política de 

direitos humanos entre as agências e organizações. 

Nas medidas provisórias sobre o Internato Judicial de Monagas, o 

Centro Penitenciário da Região Capital Yare I e Yare II e o Complexo 

de Tatuapé, a Corte havia se limitado a solicitar que o Estado 

promovesse a supervisão periódica sem, contudo, determinar a criação 

de um mecanismo que institucionalizasse a supervisão solicitada. A 

criação de um mecanismo de supervisão aparece em dois outros casos: a 

sentença no caso do Massacre de Mapiripán e a medida provisória do 

Centro Penitenciário da Região Centro Ocidental (Cárcel de Uribana), 

casos, respectivamente, da Colômbia e Venezuela. A determinação ao 

Estado deste tipo de mecanismo não é uma prática comum na atuação da 

Corte Interamericana. Mesmo com poucos casos, a Corte Interamericana 

tem articulado a mais progressiva jurisprudência neste tema quando 

comparada a outras cortes310. 

O massacre de Trujillo na Colômbia em 1990 denunciado ante a 

Comissão Interamericana gerou um exemplo de coordenação 

institucional. O então presidente da República da Colômbia, Ernesto 

Samper, criou uma comissão para a investigação das violações de 

Trujillho em virtude do trâmite ante da CIDH. A Comisión Especial era 

formada por entidades estatais, governamentais, organizações não-

governamentais de direitos humanos e CIDH. Suas funções envolviam a 

revisão da documentação produzida no âmbito judicial e administrativo, 

a recoleta direta de evidências por meio de entrevistas, a promoção e 

garantia de medidas de proteção às testemunhas, a produção de 

recomendações aos órgãos do Poder Judiciário e do governo para 

permitir o esclarecimento dos fatos, a sanção dos responsáveis e a 

sanção das vítimas. Como resultado, a Comisión elaborou um informe 

sobre os fatos, que motivou o pedido de desculpa às vítimas e familiares 

pelo presidente Samper e a reparação econômica das vítimas. 

Para fins de facilitar a execução da sentença da Corte 

Interamericana em Mapiripán vs. Colômbia, o Estado criou um 

mecanismo especial de cooperação e seguimento da mesma: Mecanismo 

Oficial de Seguimiento de la Sentencia de Mapiripan (MOS). A 

composição do MOS abrangia familiares das vítimas e seus 

representantes, a CIDH e representantes do Estado. 

O Peru, a título de exemplo, conta com um Consejo Nacional de 
Derechos Humanos no seio do Ministerio de Justicia que assessora o 

Poder Ejecutivo a propiciar o seguimento das recomendações dos 

                                                        
310 OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE, 2013, p. 53. 
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órgãos internacionais na matéria. Compete ao Consejo fazer cumprir as 

decisões, recomendações ou resoluções que resultem de processos 

internacionais de proteção dos direitos humanos e elaborar acordos com 

as vítimas de violações de direitos humanos para dar cumprimento às 

recomendações internacionais. Neste propósito, o Consejo avalia as 

recomendações dos órgãos não jurisdicionais e emite sua opinião 

aconselhando o Poder Executivo a respeito das medidas tomadas para 

sanar a situação em comento. 

Para Kristicevic311, o desenvolvimento de grupos de trabalho ou 

de monitoramento estabelecidos em vários países da região ou a mera 

existência de um grupo ou mecanismo não garante que exista um uso 

adequado desses espaços pelos atores envolvidos no processo. Note-se 

que as soluções para os problemas levantados, o processo de solução 

amistosa e decisões de implementação requerem uma coordenação 

multissetorial que favoreça esses espaços institucionais.  

O mecanismo debatido pode estabelecer espaços de coordenação 

sobre a implementação das medidas cautelares e provisórias entre as 

autoridades responsáveis de diversas áreas no Executivo e no Judiciário 

com a participação da sociedade civil, das vítimas afetadas e da própria 

CIDH. 

Reconhecer a importância da Comissão Especial e de iniciativas 

análogas passa por observar sua dinâmica e apontar seus erros e seus 

acertos. Se por um lado a Comissão assistiu ao seu esvaziamento com a 

saída temporária das entidades da sociedade civil proponentes da 

demanda perante o SIDH, por outro, sua composição diversa favoreceu 

um constante tensionamento político em torno do caso, que garantiu a 

implementação das melhorias em Urso Branco. 

Este mecanismo de monitoramento constava como obrigação 

imputável ao Estado brasileiro desde agosto de 2002, mas somente foi 

criado em 2004, após a primeira audiência pública. Podem-se formular 

duas hipóteses a esse respeito: a instauração tempestiva deste 

mecanismo poderia ter contribuído para uma diminuição “antecipada” 

no número de mortos; e a exposição pública do Brasil, na audiência, 

pode ter sido determinante para o cumprimento desta imputação da 

Corte. É difícil trabalhar com este tipo de elucubração sobre o passado 

em um ambiente tão agitando e complexo quanto Urso Branco. 

Contudo, é certo que a audiência de 28 de junho de 2004 publicizou a 

querela para estudantes, defensores de direitos humanos e agentes 

                                                        
311 KRSTICEVIC, 2007, p. 85. 
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públicos, o que pode ter sido fundamental para pressionar a criação da 

Comissão Especial. 

 

4.3 O PACTO PARA MELHORIA E OS AVANÇOS LEGAIS 

 

A assinatura, em 24 de agosto de 2011, do Pacto para Melhoria 

do Sistema Prisional do Estado de Rondônia e Cumprimento das 

Medidas Provisórias Outorgadas pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos312 foi o principal elemento para o levantamento das medidas e 

término do caso Urso Branco frente o Sistema Interamericano313. O 

principal objetivo do Pacto é somar esforços para o enfrentamento às 

violações dos direitos humanos no sistema penitenciário de Rondônia, 

especialmente em Urso Branco, buscando soluções a curto, médio e 

longo prazos que viabilizem a geração de vagas e garantam melhoria na 

estrutura física, aumento e qualificação de pessoal, apuração dos fatos e 

julgamento dos casos pendentes, com a punição dos responsáveis nas 

áreas administrativa, cível e criminal.  
Este documento elencou os principais problemas existentes em 

Urso Branco e propôs cinco eixos de atuação por parte das autoridades, 

cinquenta ações a serem adotadas pelos compromissantes, além de mais 

outros vinte e dois compromissos adicionais. Os eixos são: infraestrutura, 

qualificação do pessoal, apuração dos fatos e responsabilização, 

aperfeiçoamento dos serviços, mobilização e inclusão social, e medidas de 

combate à cultura de violência. Ele foi pensando para curto, médio e 

longo prazo e identificou de forma criteriosa os órgãos responsáveis por 

implementar cada medida, as datas de início e de possível conclusão, e a 

previsão orçamentária específica para cada ação.  

Dentre os projetos, podemos elencar: os de curto prazo (a 

primeira etapa da construção de uma penitenciária em Arquimedes até 

março de 2012 e reforma e ampliação de duas colônias penais até abril 

do mesmo ano), os de médio prazo (criação de um programa de seleção 

                                                        
312 Na última resolução da Corte Interamericana sobre o caso Urso Branco, este 

acordo recebe o nome de Pacto para Melhoria do Sistema Prisional do Estado 

de Rondônia e Cumprimento das Medidas Provisórias Outorgadas pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, contudo, no âmbito oficial do Estado de 

Rondônia o acordo se chama Plano Integrado para Melhoria do Sistema 

Prisional do Estado de Rondônia e Cumprimento das Medidas Provisórias 

Outorgadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Optou-se por 

adotar, neste trabalho, o termo utilizado pela Corte. 
313 LIMA; ALVES, 2013, p. 245. 
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de estagiários para atuar na prestação de assessoria jurídica no sistema 

prisional de Rondônia) e os longo prazo (estruturação de onze unidades 

prisionais), além de ações continuadas, como o fortalecimento do 

Conselho Penitenciário do Estado de Rondônia e a padronização e 

regulamentação dos procedimentos administrativos em consonância 

com a Lei de Execução Penal.  

Os representantes dos beneficiários das medidas se mostraram 

bastante satisfeitos com o ineditismo da assinatura do Pacto e não 

manifestaram oposição ao levantamento das medidas provisórias, apesar 

de alegarem que os problemas de Urso Branco ainda não tinham sido 

solucionados. A Comissão Interamericana, por seu turno, também se 

mostrou satisfeita com as melhorias qualitativas na situação da 

Penitenciária e com o tão esperado acordo entre as partes, e concordou 

em supervisionar o seu cumprimento, o que seria congruente com suas 

faculdades convencionais e regulamentares. Recordou que o 

levantamento não elide a obrigação estatal de proteger e garantir os 

direitos à vida e à integridade pessoal dos detentos314. 

A assinatura do Pacto agradou peticionários, beneficiários das 

medidas cautelares e provisórias, a Comissão e à própria Corte. Contudo 

nem todos os problemas denunciados ao longo dos processos perante o 

Sistema foram sanados. Dentre eles, persistem a superlotação, a parca 

qualificação dos agentes penitenciários e a não apuração dos fatos de 

responsabilização por meio de conclusão de inquéritos e julgamentos315. 

O decorrer da atuação do Estado em relação ao caso Urso Branco 

foi apresentado aos leitores e interessados no bojo das próprias medidas 

provisórias emanadas pela Corte. A determinação da emissão de 

relatórios estatais e de contrapontos pela Comissão e pelos 

representantes dos beneficiários pontuou as tentativas, acertos e erros do 

Estado brasileiro em cessar, ou pelo menos diminuir, as violações 

denunciadas à Corte. Como as tentativas e acertos aos poucos 

substituíram os erros, a Comissão e os representantes se mostraram mais 

                                                        
314 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Assunto da 

Penitenciária Urso Branco. Resolução de 25 de agosto de 2011, p. 4. 
315 SCHÄFER; Gilberto; GUEDES, Íris Pereira. O Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos e os casos de denúncia de violação de direitos humanos das 

casas prisionais brasileiras. In: SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 25., 

2013. Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: UFRGS, 2013. Disponível em: 

<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/91163?locale=en>. Acesso em: 14 

jun. 2014. p. 7-8. 
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inclinados a estreitar os diálogos com o Estado e acreditar na 

possibilidade de uma solução dialógica e consensual, que foi o Pacto.  

Este documento conseguiu reunir as vontades livres e autônomas 

do Estado, da Comissão, dos representantes e mesmo da Corte em, 

dentro das limitações do próprio instrumento, para solucionar as 

violações de direitos humanos aos detentos do presídio Urso Branco. No 

âmbito interno, o Pacto materializa os esforços do Estado de Rondônia 

em adotar medidas de aprimoramento do sistema prisional estadual 

aptas a sanar as situações apontadas pela Corte Interamericana nas 

medidas provisórias. Interessante notar que o documento assinala que a 

querela internacional sobre o caso Urso Branco mantém o Estado de 

Rondônia e o Brasil em condição desfavorável perante a Corte. O 

reconhecimento deste desconforto perante um tribunal internacional 

aponta para a pressão moral comentada anteriormente como um 

elemento motivador da conduta do Estado demandado para o 

cumprimento de uma decisão internacional.  

Enquanto contrato, este documento tem força de lei entre as 

partes, vinculando-as, e estão as partes obrigadas a cumprir o 

estabelecido como se fossem preceitos legais imperativos. Os 

representantes dos beneficiários da medida podem exigir ao Estado 

brasileiro o cumprimento dos termos do Pacto e utilizá-lo enquanto um 

instrumento legal que garante a proteção dos direitos humanos dos 

detentos, agentes penitenciários, visitantes e familiares. 

Além de gozar de força jurídica, este documento produzido no 

bojo de medidas provisórias emanadas pela Corte Interamericana 

também é um instrumento político capaz de motivar pressões ao Estado 

brasileiro para o seu cumprimento e de produzir políticas públicas, nos 

âmbitos federal, estatual e municipal, a partir de seus próprios termos. 

A partir deste raciocínio, dois caracteres da decisão podem ser 

observados: o político e o jurídico. A decisão funciona como um 

elemento político a ser utilizado pela vítima e por seus familiares, pela 

sociedade civil, pela Comissão Interamericana e pela própria Corte 

Interamericana como um todo para pressionar o Estado violador a 

cumpri-la, formular políticas públicas na matéria e garantir a não-

repetição das violações. A decisão internacional que condena o Estado 

por uma violação de direitos humanos em si mesma constitui uma forma 

de reparação à vítima e aos familiares e uma forma de evitar que o ato 

ilícito aconteça com os próprios afetados e com outras pessoas316. O 

                                                        
316 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso 

Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. 
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segundo se configura pela sua própria propalação por um tribunal 

internacional a qual o Estado violador está sob a jurisdição. De porte da 

decisão e de acordo com as regras de execução do direito interno317, as 

vítimas podem exigir o cumprimento das determinações das decisões e 

verem suas pretensões satisfeitas. 

Seus delineamentos estão em plena consonância com o Plano 

Nacional de Política Criminal e Penitenciário, documento que norteia as 

práticas e políticas públicas criminais e penitenciárias no Brasil318. 

Ambos apresentam medidas (ou eixos de atuação), a serem 

implementadas de forma simultânea, que representam o cumprimento da 

lei, tratando de questões de acesso à justiça e garantia de direitos, que se 

forem observados pelo governo, podem representar mudanças na 

proteção dos direitos das pessoas privadas de liberdade319. Parte-se do 

pressuposto de que a observância da Constituição, das leis internas e dos 

tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil é dever do Estado e 

que isto seria suficiente para apresentar mudanças favoráveis à 

concretização dos direitos humanos.  

O Plano apresenta 14 medidas para auferir este propósito, quais 

sejam: sistematizar e institucionalizar a Justiça Restaurativa; criação e 

implantação de uma política de integração social dos egressos do 

sistema prisional; aperfeiçoamento do sistema de penas e medidas 

alternativas à prisão; implantação de uma política de saúde mental no 

sistema prisional; ações específicas para os diferentes públicos; prisão 

provisória sem abuso; Defensoria Pública Plena; fortalecimento do 

controle social; enfrentamento das “drogas”; arquitetura prisional 

distinta; metodologia prisional nacional e gestão qualificada; combate 

aos ganhos da ineficiência; gestão legislativa; construção de uma visão 

de justiça criminal e de justiça social. 

Dois anos após o início do Pacto, em 2013, em relatório, o 

Ministério Público apresenta algumas melhoras no sistema prisional 

                                                        
317 Ao considerar que a jurisdição interamericana é subsidiária das nacionais e 

que a sentença interamericana é internacional e não estrangeira, não há 

necessidade de homologação, no Brasil, perante o STJ para sua execução – 

procedimento previsto no art. 105, I, i da CF. Frisa-se que, nos termos do art. 68 

da CADH, o direito interno não pode se apresentar enquanto óbice ao 

cumprimento das sentenças da Corte IDH, que valem como título executivo 

judicial, sujeito às normas internas para sua execução. In: SCHAFRANSKI, 

Silvia Maria Derbli. Direitos humanos e seu processo de universalização: 

análise da Convenção Americana. Curitiba: Juruá, 2003. p. 107-112. 
318 BRASIL, 2011.  
319 Ibidem, p. 2. 
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rondoniano a partir da inspeção de 33 estabelecimentos prisionais. 16 

destes estabelecimentos são penitenciárias, assim como Urso Branco; 

disponibilizam 2.392 vagas ocupadas por 3.874 detentos. Apenas um 

estabelecimento conta com unidade materno-infantil e 18 com 

enfermaria. 7 separam presos condenados de provisórios, 18 separam os 

presos de acordo com o regime de cumprimento da pena e 4 separam os 

detentos idosos dos demais. 30 fornecem material para higiene pessoal e 

cardápio orientado por nutricionistas. 31 oferecem atendimento médico 

emergencial e 28 contêm solário. Foram identificados: 1 homicídio, 6 

mortes, 25 presos com ferimentos, 21 lesões corporais e 679 fugas. 2 

estabelecimentos relataram maus tratos a presos por servidores. Todos 

os estabelecimentos afirmaram prestar assistência jurídica gratuita e 

permanente aos detentos carentes, mas apenas 13 contam com 

assistência jurídica no próprio estabelecimento e 2 disponibilizam local 

para estagiários universitários realizarem atividades com os detentos320.  

 

4.4 CORTE E A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

DIREITOS HUMANOS 

 

A educação em direitos humanos para agentes penitenciários, a 

criação da Comissão Especial e a assinatura do Pacto de Melhorias são 

alguns exemplos dentro do caso Urso Branco da solução prática para 

medidas diretas ou indiretas da Corte Interamericana ao Estado 

brasileiro para a cessação imediata das violações de direitos humanos 

sofridas pelos detentos desse estabelecimento prisional. As soluções e as 

medidas dialogam com políticas públicas de direitos humanos em curso 

e motivam a criação de outras similares. 
A extrema gravidade e urgência do caso em comento ensejou a 

propositura das chamadas medidas provisórias para a proteção dos 

direitos dos detentos de Urso Branco em risco de sofrer um dano grave e 

iminente de caráter irreparável. Contudo a adoção de algumas das 

medidas imediatas determinadas e o levantamento posterior das 

provisórias não encerraram a responsabilidade do Estado brasileiro de 

cumprir com suas obrigações convencionais de proteção321 em relação 

                                                        
320 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. A visão do 

Ministério Público brasileiro sobre o sistema prisional brasileiro. Brasília: 

CNMP, 2013. p. 203-242. 
321 Conforme foi frisado pela Corte IDH na resolução do dia 25 de agosto de 

2011 sobre o caso Urso Branco que decidiu pelo levantamento das medidas 

provisórias. 
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aos beneficiários destas medidas e aos detentos de outras unidades 

prisionais brasileiras que possam passar por processos similares de 

violações de direitos humanos. 

A obrigação geral trazida pela Convenção322 envolve basicamente 

dois tipos de deveres entrelaçados assumidos pelos Estados-parte: o 

primeiro é a obrigação geral de respeitar e garantir os direitos dispostos 

na Convenção e seus protocolos; a segunda é a obrigação geral de adotar 

medidas domésticas, legislativas ou não, que forem necessárias para 

cumprir a primeira obrigação323. A Corte, em consonância com as regras 

fundamentais do direito dos tratados, tem interpretado a obrigação geral 

de respeitar os direitos e consequente dever de adotar disposições de 

direito a partir de sua eficácia e aplicabilidade324. Em outras palavras, a 

violação a uma obrigação internacional faz surgir uma nova obrigação 

que consiste na reparação ao dano causado. Os art. 1º e 2º constituem a 

base jurídica da Convenção sob a qual se desenvolvem o catálogo de 

direitos e garantias325. 

Desde sua primeira decisão326, a Corte se fundou no art. 1º da 

Convenção e o interpretou de maneira bastante ampla: a obrigação geral 

de garantir e de respeitar os direitos contidos na Convenção imputa ao 

Estado o dever de mobilizar as estruturas do Poder Público para 

garantir, juridicamente, o exercício dos direitos humanos327.  

Para a Corte Interamericana, a plena efetividade dos direitos 

humanos não pode ser garantida somente por meio de obrigações 

negativas. As obrigações positivas de proteção igualmente cumprem 

este papel, inclusive, quando se trata de relações entre particulares328, e 

                                                        
322 Artigos 1º e 2º da CADH. 
323 MEJIA, Juan Carlos Upegui. Remedies in the international human rights law: a 

comparative approach between the case law of both the Inter-American and the 

European Court of Human Rigths. European Public Law Series, 2009. p. 8. 
324 KRSTICEVIC, 2007, p. 19-20. 
325 GOMES; MAZZUOLI, 2010. 
326 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso 

Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. 
327 MARTIN-CHENUT, Kathia. A valorização das obrigações positivas de 

natureza penal na jurisprudência da CIDH. O exemplo das graves violações de 

direitos humanos cometidas durante as ditaduras dos países do Cone Sul. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 21, v. 101, jul./ago. 

2013. p. 99. 
328 O que pode ser qualificado como “horizontalidade dos direitos humanos”. 
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vão bem além da simples adequação da legislação interna à 

Convenção329.330 

As obrigações contidas constantes nas decisões internacionais 

podem impulsionar o Estado brasileiro a adotar políticas públicas 

preventivas e compensatórias que concretizam o conteúdo da 

Convenção, dos demais tratados e da própria Constituição Federal. A 

reflexão sobre as políticas públicas interamericanas – derivadas das 

manifestações da Corte Interamericana – surge num momento de 

consolidação da jurisprudência deste Tribunal e do aprofundamento das 

discussões sobre judicialização das políticas públicas. 

Ainda que não sejam mencionadas expressamente o desenho de 

políticas públicas nos textos das resoluções da Corte, suas 

determinações e manifestações estabelecem os princípios vetores que 

devem ser adotados pelo Estado para o cumprimento das decisões e, de 

alguma forma, condicionam o delineamento das ações e políticas a ser 

traçadas pelo Estado. O caráter genérico das disposições das sentenças 

permite que o Estado, de acordo com suas limitações políticas, 

econômicas e sociais, tenha liberdade para executá-las. Além disso, a 

Constituição dispõe os parâmetros para o cumprimento das obrigações 

assumidas internacionalmente331. 

A Constituição vincula o Estado à efetivação dos direitos 

humanos e cria uma situação jurídica: entre o Estado e o titular destes 

direitos há uma relação jurídica obrigacional, na qual o indivíduo é 

titular de um direito subjetivo, e o Estado, o sujeito dessa obrigação332. 

Os direitos humanos são compreendidos como complexos normativos 

que devem ser protegidos pelo Estado, bem como vincular a atuação das 

formas de expressão do poder estatal. Assim, os atos legislativos, 

administrativos, judiciais e políticos devem ser produzidos em 

conformidade com a efetivação destes direitos. A mera positivação de 

um direito nos textos constitucional e infraconstitucional não é 

suficiente para a sua efetiva proteção: faz-se necessário que as práticas 

                                                        
329 Art. 2º da CADH. 
330 MARTIN-CHENUT, 2013, p. 99. 
331 LASCALA, Maria Carolina Florentino. A Corte Interamericana de 

Direitos Humanos e a implementação de políticas públicas brasileiras. 

2011. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em 

Direito, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Franca, 2011. 

Disponível em: <acervodigital.unesp.br/handle/123456789/62593>. Acesso em: 

18 jun. 2014. p. 124. 
332 CANELA JUNIOR, 2011, p. 40. 
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estatais de ação e abstenção estejam em consonância com este direito e 

favoreçam a sua disponibilização a todos333. 

 

4.4.1 Ativismo judicial e políticas públicas 

 

O tema do ativismo pode ser trazido à tona, dentre outras, pelas 

implicações existentes diante da atuação de um tribunal internacional de 

direitos humanos na efetivação destes direitos, na medida em que estes, ao 

exigirem a criação de políticas públicas estaria demandando a atuação dos 

Poderes do Estado. Discute-se os limites do jurídico em oposição ao 

campo reservado ao político e o modo de equacioná-los pois a busca pela 

efetivação dos direitos humanos é um desígnio comum da própria Corte 

Interamericana e dos Estados que aceitaram sua jurisdição. 
A atuação do SIDH não se limita ao impacto de sua jurisprudência 

sobre a dos tribunais locais. Sua capacidade de influenciar a orientação 

geral de algumas políticas públicas e os processos de formulação, 

implementação, avaliação e fiscalização das mesmas é outra via 

importante para o fortalecimento da institucionalidade democrática nos 

Estados americanos. As decisões individuais adotadas num caso 

específico podem determinar aos Estados obrigações de formular políticas 

para reparar a situação que originou a denúncia exposta na petição e 

estabelecer o dever de enfrentar os problemas estruturais que estão na raiz 

das violações do caso denunciado334. 

Ainda que a interferência da Corte Interamericana na formulação 

e implementação de políticas públicas não seja um tema pacífico, a 

jurisprudência e prática da Corte colaboram com a ideia de que ela não 

deve se omitir diante da não concretização de certos direitos pelos 

Estados membros, ainda que para isso houvesse a necessidade de ações 

e planejamento por parte de Estado a ser tratados no campo das políticas 

públicas. 

A não efetivação de direitos humanos – mesmo à vida e à 

integridade – que demandam, na maioria dos casos, comportamentos 

negativos por parte do Estado, poderá resultar na violação a um direito 

humano: a omissão do Estado em proteger um direito convencional 

pode acarretar dupla violação em termos de responsabilidade 

                                                        
333 CANELA JUNIOR, 2011, p. 41. 
334 ABRAMOVICH, Víctor. Das violações em massa aos padrões estruturais: 

novos enfoques e clássicas tensões no Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos. SUR, v. 6, n. 11, p. 7-39, dez. 2009. Disponível em: 

<bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/35351>. Acesso em: 16 jun. 2014. p. 8. 
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internacional e a da Corte pode descaracterizar o seu próprio papel de 

baluarte da proteção da Convenção no continente. 

A partir da década de 1980 dois eventos concomitantes 

influenciaram as políticas públicas no Brasil: o debate doutrinário sobre 

as normas programáticas, seu status e eficácia, resultante do aumento 

progressivo da judicialização das relações sociais e políticas. Uma vasta 

gama de demandas e conflitos passou a ser levada dos tribunais e a 

judicialização de políticas públicas – sobre os limites da intervenção do 

Judiciário em políticas públicas – ganhou respaldo entre os juristas335. 

No Brasil, o próprio Judiciário vem exercendo um papel cada vez 

mais proativo na implementação dos direitos sociais e normas 

programáticas por meio da revisão de políticas públicas de forma que as 

decisões judiciais, direta ou indiretamente, afetam políticas públicas 

implementadas nos níveis federal, estadual e municipal. Esta postura dos 

tribunais se denomina ativismo judicial.  

O mandado de implementação de políticas públicas não se 

restringiria apenas ao legislador, ou ao administrador, mas também seria 

direcionado ao julgador quando soluciona casos concretos. Da mesma 

forma que o julgador em âmbito local, o Tribunal, em âmbito 

internacional também assume certa influência sobre a implementação de 

políticas públicas. A responsabilidade internacional do Estado violador e 

o exercício da competência da Corte Interamericana autorizam a 

prolação de uma decisão internacional – em sede de medidas provisórias 

ou de sentença – cujo conteúdo pode ser a formulação de uma política 

pública apta a modificar uma realidade violadora ou reparar um dano. 

Além disso, o Estado pode, a partir da decisão optar pelo desenho e 

implementação de uma política pública para alcançar os mesmos fins. 

Em todo o caso, a decisão internacional emanada pela Corte 

Interamericana pode ter uma influência sobre a implementação de 

políticas públicas de direitos humanos no âmbito interno dos países que 

aceitaram sua jurisdição. 

Os defensores do ativismo dizem que é função do Judiciário 

interferir para garantir o cumprimento dos direitos constitucionais 

sempre que o Executivo e o Legislativo se abstiveram ou se omitirem de 

cumprir suas obrigações. Assim, uma atitude passiva dos tribunais 

poderia equivaler a abdicação de sua principal missão constitucional.  

Por sua vez, os críticos do ativismo judicial afirmam que o 

Judiciário tem características estruturais e institucionais que restringem 

sua capacidade de promover mudanças sociais abrangentes e de corrigir o 

                                                        
335 COUTINHO, 2011, p. 14-15. 
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rumo de políticas públicas a partir de uma perspectiva substantiva ou 

distributiva. As políticas públicas requerem medidas legislativas e ações 

administrativas que dependem da combinação de elementos objetivos – 

como ações políticas e saber técnico – e subjetivas – como vontade 

política e tensionamento social – para as quais o Judiciário não estaria 

legitimado. As medidas dependem da arrecadação e alocação de recursos 

e de decisões alocativas, que o Judiciário tem ferramentas para avaliar336. 

De maneira similar, no Sistema Interamericano, a Corte, ao 

evidenciar as violações de direitos humanos ocorridas no Brasil, tem 

funcionado como um fiscal internacional dos atos cometidos pelos estados 

quanto a promoção dos direitos humanos, incentivando o Estado a 

cumprir seus deveres convencionais e constitucionais337. Caso não haja a 

concretização destes direitos pelo Poder Público, os interessados podem 

se socorrer ao Poder Judiciário338. Como o Brasil reconheceu a 

competência da Corte Interamericana em 1998, caso o STF, por exemplo, 

se negue a implementar alguma política pública de direitos humanos, 

haverá competência da Corte para avaliar esta e qualquer outra situação 

relativa à interpretação e a aplicação das disposições da Convenção339. 

García-Sayan destaca que, apesar da influência exercida pela 

Corte na adequação das práticas, políticas e normas internas aos ditames 

convencionais, não é o seu propósito delinear políticas públicas. Sua 

jurisprudência e sua atuação enquanto “supervisora da 

compatibilidade”340 entre o direito interno e o internacional contribuem 

para que os Estados adequem a conduta dos seus órgãos e sua legislação 

                                                        
336 COUTINHO, 2011, p. 15-16. 
337 LASCALA, 2011, p. 124. 
338 LEMOS, Maitê Damé Teixeira; MAAS, Rosana Helena. A concretização dos 

direitos fundamentais sociais por meio do controle jurisdicional das políticas 

públicas na ordem interna e internacional. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL 

DE DIREITO: DIMENSÕES MATERIAIS E EFICACIAIS DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS, 2., 2012, Chapecó. Anais... Chapecó, 2012. p. 359-375. 

Disponível em: 

<http://editora.unoesc.edu.br/index.php/simposiointernacionaldedireito/article/v

iew/1591> Acesso em: 18 jun. 2014. p. 369. 
339 Artigo 62.3 da CADH. 
340 Ramos assevera que para o Direito Internacional, os atos e normas internas 

são expressões da vontade do Estado, que devem ser compatíveis com os seus 

compromissos internacionais anteriores sob pena de ser responsabilizado 

internacionalmente. Assim, um Estado não pode justificar o descumprimento de 

uma obrigação internacional em razão de uma norma interna, podendo ser 

coagido a reparar os eventuais danos causados. Cf. RAMOS, 2012, p. 351. 



120 

 

ao ordenamento internacional. Apesar de a Corte não criar políticas 

públicas, ela avalia sua compatibilidade com a Convenção e demais 

tratados internacionais sobre direitos humanos no âmbito do Sistema 

Interamericano. 

Gradualmente, a Corte tem se tornado, para a proteção dos 

direitos humanos, uma espécie de “supervisor da compatibilidade” da 

legislação nacional e das decisões dos tribunais superiores dos Estados 

que aceitaram a sua jurisdição. As sentenças condenatórias dos Estados 

violadores – com ênfase especial no seu papel de garantidor do direito à 

reparação total de vítimas de violações de direitos humanos consagrados 

na Convenção Americana – têm transformado a Corte em um órgão com 

autoridade para influenciar as políticas nacionais para a proteção dos 

direitos humanos, ao afirmar a obrigação do Estado de responder pelos 

atos de seus agentes cuja ação ou omissão foi feita no desempenho de 

encargos públicos. A Corte possui, assim, um papel político, uma vez 

que realiza ativismo judicial na “luta contra a impunidade”341 e na 

reparação das vítimas342. 

O ativismo judicial (transnacional) é definido por Santos como 

um tipo de ativismo focado na ação legal engajada, por meio de 

tribunais internacionais ou instituições quase judiciais, em fortalecer as 

demandas dos movimentos sociais; realizar mudanças legais e políticas 

internas; reestruturar ou definir direitos; e/ou pressionar os estados a 

cumprir as normas internacionais e domésticas de direitos humanos343. 

Pode ser visto como uma tentativa de remediar abusos individuais ou 

ainda politizar ou legalizar políticas de direitos humanos ao provocar 

                                                        
341 Nesse sentido, a impunidade é definida pela Corte como a falha, de modo 

conjunto, na investigação, no processamento, na prisão, no julgamento e na 

condenação dos responsáveis por violações dos direitos humanos protegidos 

pela Convenção. A repetição crônica de violações de direitos humanos e a 

incapacidade das vítimas e de suas famílias de defenderem seus direitos 

reforçam o seu caráter nocivo. Mesmo que a Convenção não contenha um 

dispositivo específico que verse sobre dever de investigar e de punir, pode-se 

extrair da jurisprudência interamericana que o Estado não pode renunciar ao jus 

puniendi em casos de violação dos direitos humanos: nenhuma disposição ou 

instituição do direito interno pode dificultar a obrigação de investigar e punir os 

responsáveis por violações a direitos humanos; todos obstáculos de fato ou de 

direito que possam se alguma forma promover a impunidade devem ser 

afastados pelo Estado. In: MARTIN-CHENUT, 2013, p. 100-101. 
342 OLÁSOLO; PALERMO, 2013, p. 113-114. 
343 SANTOS, 2007, p. 38. 
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instâncias internacionais de direitos humanos, judiciais ou quase 

judiciais, a atuar diante as arenas políticas e jurídicas nacionais. 

Esta exigência convencional e a solidificação da jurisprudência 

da Corte têm incentivado os atores estatais e privados a citar suas 

decisões e argumentar com seus precedentes nos tribunais locais e em 

debates sobre políticas públicas, o que tem influenciado, mesmo que de 

forma incipiente, na formulação de políticas públicas estatais. Este 

processo de incorporação do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos344 no âmbito interno tem produzido importantes mudanças 

estruturais como o reforço nas estruturas dos Poderes e de concretização 

dos direitos humanos. 

As decisões podem impor obrigações aos Estados para formular 

políticas para remediar a situação que originou o pedido. Estas obrigações 

podem incluir alterações de políticas existentes, reformas legais e 

modificações de certos padrões comportamentais de algumas instituições 

estatais que promovem violações (por exemplo violência policial, abuso e 

tortura nas prisões, anuência do estado em situação de violência). 

As políticas públicas podem ser implementadas independente da 

coerção internacional advinda de um tribunal internacional de direitos 

humanos, em atenção às disposições constitucionais ou convencionais, ou 

mesmo pressão de um grupo político ou movimento social. Podem ser 

apresentadas no curso de um processo internacional de direitos humanos 

ou em seu término, em decorrência de uma sentença internacional. 

A existência de uma política estabelecida, em qualquer dos entes 

federativos, ou da articulação de um movimento social, previamente à 

recomendação ou à condenação do SIDH podem, inclusive, facilitar a 

implementação. O caso Damião Ximenes Lopes pode ser citado como 

exemplo: na ocasião da morte do internado havia uma reforma no 

sistema psiquiátrico em curso no Brasil, que foi impulsionada pelo 

fechamento da Casa de Repouso dos Guararapes. Há indícios de que a 

condenação do Brasil no caso, a primeira junto à Corte IDH, trouxe 

publicidade para pauta antimanicomial não apenas na cidade de Sobral, 

mas em todo o país e a impulsionou essa reforma em âmbito nacional. O 

                                                        
344 Cançado Trindade apresenta o conceito mais completo para o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, qual seja: “um direito de proteção, 

marcado por uma lógica-própria, e voltado à salvaguarda dos direitos dos seres 

humanos e não dos Estados. Neste propósito se mostra constituído por um 

corpus juris de proteção, de natureza e efeitos jurídicos variáveis (tratados e 

convenções), operando nos âmbitos tanto global (Nações Unidas) como 

regional”. Cf. TRINDADE, 1997, p. 20. 



122 

 

próprio Estado brasileiro pode usar o caso em nível interno para 

estimular os poderes públicos locais a empreender esta reforma sob a 

justificativa de que esta publicidade seria negativa para seus municípios. 

O movimento prévio, o interesse do Estado e a condenação internacional 

resultaram na adoção de políticas públicas que melhoraram a situação345 

não apenas das pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos 

psiquiátricos no Brasil. 

Outro exemplo é o caso Julia Gomes Lund, cujas algumas 

determinações já estavam sendo pautadas em âmbito interno como a 

necessidade de medidas que garantam o direito à verdade e à memória, 

para que se investigue o passado em busca da verdade e se tenha do 

Estado o reconhecimento oficial dos fatos. A Comissão Nacional da 

Verdade é fruto deste processo: criada pela lei federal 12.528 de 18 de 

novembro de 2011, ela objetiva examinar e esclarecer as violações de 

direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988 no Brasil. A criação de 

uma comissão da verdade remota à elaboração do Plano Nacional de 

Direitos Humanos (PNDH-2) em 2002 e aparece como diretriz da 

terceira versão deste plano (PNDH-3) em 2010, que determinou o dever 

de promoção da apuração e do esclarecimento público das violações de 

direitos humanos praticadas no contexto da repressão política a partir de 

1946 para efetivar o direito à memória e à verdade história e promover a 

reconciliação nacional.346 

 

4.4.2 Capacidade da Corte de influenciar o cumprimento das 

decisões 

 

A Corte IDH adotou, na resolução do caso Urso Branco, uma 

postura firme perante a deficiente colaboração inicial do Estado, mas 

não se sobrepôs às instâncias jurídicas e políticas domésticas. A 

decretação de resoluções, a convocação de audiências públicas e a 

valorização dos esforços estatais são exemplos dos mecanismos que 

foram utilizados no âmbito da sensibilização e do convencimento 

políticos em prol do cumprimento das decisões pelo Estado Brasileiro. 

A atuação da Corte se situou muito mais no âmbito da influência 

política do que no do embate ou do tensionamento. 

                                                        
345 Ou pelo menos reforçaram os limites do que não pode ocorrer novamente. 
346 VIEIRA, Oscar Vilhena (Coord.). Implementação das recomendações e 

decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos no Brasil: 

institucionalização e política. São Paulo: Direito GV, 2013. Disponível em: 

<direitogv.fgv.br/node/49893> Acesso em: 18 jun. 2014. p. 35. 
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Esta influência da Corte se apresenta como uma ferramenta 

dialógica e flexível para reforçar o cumprimento de leis e decisões 

nacionais e internacionais nas instâncias jurídicas e políticas competentes 

brasileiras. Tal medida obteve respaldo da sociedade civil organizada e 

dos Três Poderes e não atentou contra a soberania do Estado Brasileiro e 

sim a reforçou. A soberania implica dois tipos de responsabilidade: 

externa, com relação aos demais Estados; e interna, de respeitar a 

dignidade e os direitos das pessoas que estão no seu território347.  

A concretização dos direitos humanos pelos Estados acontece por 

meio do exercício da soberania348. A forma pela qual o Estado tratava 

seus nacionais passa a não ser mais entendida como um problema de 

jurisdição doméstica e sim como um tópico legitimamente internacional. 

O aprofundamento dos compromissos dos Estados e dos instrumentos de 

controle de suas condutas e a expansão das áreas reguladas pelo Direito 

Internacional fazem parte deste mesmo processo, assim como o 

crescimento da jurisdição internacional e da aceitação por mais Estados de 

mais instituições com o poder de decidir sobre as diferenças entre eles349. 

A Corte IDH, enquanto órgão de monitoramento, supervisão e 

controle de violações de direitos humanos nas jurisdições nacionais – 

não cria obrigações novas ou inesperadas ao Estado, seja porque ele se 

vinculou voluntariamente à sua jurisdição, seja porque, no fim das 

contas, as resoluções da Corte – por serem consoantes com a 

Constituição Federal e as leis infraconstitucionais – garantem o próprio 

cumprimento das legislações domésticas. 

Como a decisão internacional é uma obrigação de resultado, o 

Estado é livre para escolher os meios internos que entenda adequados 

para fazer cumprir o conteúdo da deliberação internacional350. A baliza 

                                                        
347 BÖHLKE, Marcelo. A proibição do uso da força no Direito Internacional 

contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 319. 
348 A decisão de contrair obrigações internacionais está exatamente ligada ao 

exercício do poder de soberania do Estado, uma vez que este é quem irá ter a 

palavra final a respeito do que irá ou se não obrigar. Cf. LIMA; ALVES, 2013, 

p. 246. 
349 LUPI, André Lipp Pinto Basto; MARQUES, João Martim de Azevedo. Las 

órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Poder Judicial de 

los Estados. Revista Facultad de Derechos Humanos y Ciencias Políticas, 

Medellín, Colombia, v. 39, p. 227-252, Julio-Diciembre 2009. 
350 RAMOS, 2012, p. 343. 
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colocada a esta liberdade é o equilíbrio entre o sistema jurídico interno e 

o internacional para a execução das sentenças.351 

A execução das sentenças internacionais que condenam o Estado 

brasileiro à promoção dos direitos humanos e a não repetição das 

violações pode ser comparada com a condenação, em âmbito nacional, 

do Estado, enquanto pessoa jurídica de direito público, de executar 

sentenças nacionais. As obrigações de fazer para a concretização de um 

direito fundamental determinadas no bojo de sentenças judiciais 

nacionais devem respeitar a discricionariedade administrativa, as 

funções típicas dos poderes de Estado e as restrições orçamentárias. O 

mesmo pode ser dito das sentenças da Corte Interamericana352. 

A imposição da realização de determinada política pública pela 

Corte Interamericana que condena um Estado-parte se equipara, para 

fins de exemplo, à execução de uma sentença nacional, que deverá ser 

cumprida dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade da 

condenação. 

As obrigações não pecuniárias impostas aos Estados objetivam a 

punição e a prevenção de novas violações, e a eliminar as deficiências da 

rede interna de proteção dos direitos humanos. O êxito de seu 

cumprimento é uma maneira de avaliar o próprio êxito da Corte, na 

medida em que a justiça internacional somente cumprirá efetivamente seu 

papel de promover os direitos humanos no momento em que as suas 

decisões forem acatadas pelos Estados-partes353. A capacidade da Corte 

influenciar os Estados a adotarem um comportamento específico para 

executar as sentenças ou concretizar os direitos humanos também faz com 

que políticas públicas em curso sejam reforçadas ou novas sejam criadas. 

Giunchetti354 afirma que a influência da Corte, a partir da análise 

do caso em comento, pode ocorrer de maneira antecipada – planejada pelo 

órgão – ou não antecipada – ocorrida por canais não previstos. As duas 

formas podem decorrer da construção unilateral de narrativas na forma de 

“resoluções da Corte” ou da construção conjunta de narrativas por meio 

                                                        
351 LASCALA, Maria Carolina Florentino; FREITAS, Riva Sobrado. O Brasil e 

a cooperação jurídica internacional com a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. Direitos Fundamentais & Justiça, ano 6, n. 18, p. 108, jan./mar. 

2012. Disponível em: 

<www.dfj.inf.br/Arquivos/PDF_Livre/18_Dout_Nacional%201.pdf>. Acesso 

em: 17 jun. 2014. 
352 Ibidem, p. 114.  
353 Ibidem, p. 108. 
354 GIUNCHETTI, 2010, p. 183. 
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de audiências públicas. Essas estratégias seriam capazes de convencer os 

agentes públicos dotados de autoridade e de influência no âmbito nacional 

a agir (ou a tender a agir) no sentido orientado pelas resoluções. 

Este caso evidenciou a capacidade real da Corte agir enquanto 

portadora de influência política, o que destoa da imagem que se tem dela 

enquanto autoridade jurídica. Neste diapasão, a sua eficácia deve ser 

medida pelo quanto a Corte foi (e é) capaz de convencer indivíduos a 

mudar de comportamento ao invés do quanto conseguiu (ou consegue) 

obrigá-los a fazê-lo. A persuasão não se relaciona aqui ao mero 

convencimento jurídico ou político e sim ao status de credibilidade que 

a Corte IDH vem consolidando. Como elementos de reforço e 

construção dessa confiança política, Giunchetti355 cita: a maior 

transparência e a participação pública no processo de escolha dos juízes, 

o financiamento apropriado das atividades da Corte IDH pelos países-

membros da OEA, a qualidade técnico-jurídica das decisões e o 

potencial de alteração da realidade baseado em evidência. 

Estes elementos contribuem positivamente para a imagem da 

Corte IDH frente a outros tribunais internacionais, os Estados 

jurisdicionados e a sociedade civil. Os elementos de transparência, 

participação política e financiamento são compatíveis com o 

ordenamento jurídico brasileiro na medida em que decorrem do 

imperativo moral da eficiência que deveria pautar a atuação de todo 

órgão público, nacional ou internacional e que está positivado no artigo 

37 da Constituição Federal, no elenco de princípios atinentes à 

Administração Pública. 

Conforme supramencionado, a Corte IDH manifestou sua 

influência de forma não antecipada decisivamente no caso Urso Branco. 

As resoluções da Corte IDH despropositadamente inspiraram indivíduos 

e instituições domésticas não previamente identificadas a agir de formas 

não planejadas. O pedido de intervenção federal protocolizado pelo 

Ministério Público Federal perante o Supremo Tribunal Federal, a 

decretação do estado de emergência no sistema prisional de Rondônia e 

a interdição parcial do Urso Branco pelo juiz da vara de execuções 

penais de Porto Velho são exemplos da influência não antecipada da 

Corte IDH. As resoluções não previram diretamente estas medidas, mas 

sua influência despropositada foi suficiente para a mobilizar o 

Ministério Público Federal e provocar uma reação encadeada de defesa e 

garantia dos direitos humanos violados das pessoas privadas de 

liberdade em Urso Branco. 

                                                        
355 Ibidem, p. 183-184. 
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A influência não antecipada depende do grau de conhecimento e de 

publicidade das resoluções da Corte IDH por parte dos agentes políticos 

detentores de capacidade e de autoridade para agir no âmbito interno. 

Favorece este tipo de influência uma maior publicidade das decisões da 

Corte IDH e dos próprios mecanismos e normativas do Sistema 

Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Na medida em que a 

sociedade civil e os agentes políticos se apropriam das decisões, das 

jurisprudências e de todo o arcabouço prático e teórico do Sistema, torna-

se muito mais fácil demandá-lo e promover no âmbito interno medidas 

legislativas, judiciais e políticas que favoreçam o cumprimento das 

decisões da Corte ou que garanta a proteção no nível interno dos direitos 

humanos a partir do respeito dos padrões internacionais. 

A maior divulgação da Corte poderia ser promovida em nível 

institucional – pela própria secretaria do órgão ou por entidades 

nacionais governamentais – ou não institucionais – por organizações 

não-governamentais, pelos peticionários, por defensores de direitos 

humanos e pela comunidade acadêmica. No que tange a influência não 

antecipada e esta publicidade, podemos destacar como membros do 

grupo de interesse os agentes políticos – por seu poder e sua autoridade 

de agir – e a comunidade acadêmica – pela possibilidade de elaboração 

de estudos que constatem os problemas e proponham soluções para as 

dificuldades do cumprimento das decisões internacionais. 

A publicidade das decisões e dos mecanismos do sistema pode vir 

acompanhada de práticas que despertem a sensibilização dos atores para 

as violações de direitos humanos. Esta talvez seja uma das tarefas mais 

difíceis, porque a sensibilização não pode ser auferida em valores 

objetivos e talvez nem em subjetivos: esta variável é de difícil controle. 

A sensibilidade voltada às decisões internacionais passa por cultivar em 

indivíduos de um determinado grupo depende do cultivo de sentimentos 

de empatia e humanidade combinados com habilidades práticas e 

teóricas que favoreçam a implementação das decisões nas esferas 

pública e privada. Frisa-se que os agentes políticos responsáveis pela 

incorporação dos direitos humanos devem garantir que seu saber seja 

consonante com os compromissos que o Estado assumiu 

internacionalmente356. 

Giunchetti357 acredita que, em virtude das medidas provisórias do 

caso Urso Branco, pode se observar que os gestores públicos estaduais 

tiveram de aperfeiçoar a sua capacidade de elaborar e apresentar 

                                                        
356 OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE, 2013, p. 53. 
357 GIUNCHETTI, 2010, p. 191. 



127 

 

projetos para liberação de verbas pelo Governo Federal, por conta da 

necessidade de buscar soluções para a situação no Urso Branco. Esse 

aprendizado teria estimulado a criatividade dos gestores: irradiou-se 

para todo o sistema penitenciário estadual – uma vez que os convênios 

elaborados serviram de modelos para casos análogos em outros 

presídios do estado de RO – e nacional. 

No nível federal, as medidas provisórias também teriam 

estimulado a criatividade dos gestores, intensificaram a interação do 

Brasil com o Sistema e provocaram o aperfeiçoamento da atuação de 

organizações públicas, como a SDH, o MRE e o DEPEN, para cumprir 

das demandas da Corte e minorar as violações de direitos humanos. A 

atuação coletiva dessas organizações e seu permeio pelas esferas federal, 

estadual e municipal teria fortalecido o regime brasileiro de proteção dos 

direitos humanos e corrobora com o próprio SIDH358.  

A fim de evitar violações e alcançar a plena realização dos 

direitos humanos, a Corte tem fixado uma série de obrigações positivas 

atinentes a estes fins. Neste sentido, os direitos humanos não são apenas 

concebidos hoje como um limite para a opressão e ao autoritarismo, mas 

também como um programa que pode orientar as políticas públicas dos 

Estados e contribuir para o fortalecimento das instituições democráticas, 

particularmente em processos de transição em democracias. 

 

4.4.3 Mecanismo de supervisão de sentença 

 

A Corte Interamericana tem se consolidado, por sua 

jurisprudência e atuação política, como um importante instrumento de 

proteção e garantia dos direitos humanos no continente americano. 

Talvez o seu principal sucesso seja conseguir influenciar não apenas os 

países que aceitaram a sua jurisdição, mas alcançar, por meio de sua 

interpretação sobre os direitos humanos359, todos os países do 

continente360. Esta influência reforça ainda mais o seu caráter político e 

                                                        
358 Ibidem, p. 192. 
359 A atuação da Corte IDH não se limita ao aceite da cláusula facultativa de 

jurisdição obrigatória pelos países e nem a instigar à observância da Convenção 

Americana. Este Tribunal exerce sua influência para além dos limites regionais 

de suas decisões. Como as normas de direitos humanos possuem natureza 

interdependente e indivisível, as decisões, os casos emblemáticos e a 

jurisprudência da Corte podem irradiar sua influência para regiões e casos que 

não estão sob sua jurisdição, especialmente quando um tema comum é abordado 

em distintos instrumentos jurídicos. 
360 In: OLÁSOLO; PALERMO, 2013, p. 113-114. 
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incentiva que mais indivíduos e organizações se socorram ao Tribunal 

para a proteção dos direitos humanos. 
O Sistema Interamericano tem ferramentas de intervenção que 

permitem melhorar os processos de política pública em todo o país. As 

decisões dos órgãos do sistema em um caso particular fornecem 

soluções simplificadas para o problema. A interpretação dos tratados 

aplicáveis ao caso transcende as vítimas envolvidas neste processo, e 

juntamente com a jurisprudência são utilizados como um guia para 

decisões tomadas. 

Percebe-se que os órgãos do SIDH não têm procurado apenas 

reparar as vítimas nos casos particulares, mas também fixar um conjunto 

de princípios, boas práticas e parâmetros, para influenciar a qualidade 

dos processos democráticos e o fortalecimento dos principais 

mecanismos domésticos de proteção dos direitos. Este desafio de 

melhorar as condições estruturais que garantem a efetividade dos 

direitos em nível interno é fruto do caráter subsidiário dos mecanismos 

de proteção internacional em relação às garantias desses direitos nos 

próprios Estados. Dentro deste propósito, os órgãos precisam delimitar 

as margens da supervisão internacional e zelar pela autonomia361 dos 

processos políticos362. 

Apesar deste fortalecimento da jurisdição internacional da Corte, 

as justiças domésticas no continente ainda apresentam muitas 

deficiências na garantia dos direitos humanos, no acesso à justiça e, 

especificamente, na apuração e punição a esses direitos. A maioria dos 

países do continente ainda está distante de apresentar procedimentos 

para assegurar a execução das sentenças internacionais emanadas por 

cortes de direitos humanos. Frisa-se que o Sistema Interamericano de 

Proteção dos Direitos Humanos possui caráter subsidiário aos sistemas 

judiciais domésticos: seus fortalecimentos são dependentes, uma vez 

                                                        
361 Esta preocupação pode ser percebida na necessidade do cumprimento prévio 

dos requisitos que atestaram as condições de admissibilidade em uma petição 

inicial, de acordo com o art. 46.1 da CADH. Este teste de admissibilidade é 

extremamente exigente para garantir que os tribunais de direitos humanos, no 

caso a Corte, sejam acessadas de forma excepcional, uma vez que o juízo 

doméstico tem a jurisdição sobre as violações cometidas pelo Estado. Cf. 

HENNEBEL, Ludovic. Is the future of International Human Rights Law 

Transnational. Social Science Research Network, p. 25-26, 2008. Disponível 

em: <ssrn.com/abstract=1720409> Acesso em 18 de jun de 2014. 
362 ABRAMOVICH, 2009, p. 10. 
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que o Interamericano é uma espécie de prolongamento das instituições 

democráticas do país363. 

O sentido da subsidiariedade não hierarquiza a Corte 

Interamericana e os tribunais domésticos, de forma que as decisões 

emanadas pelas duas jurisdições diferentes devem ser compatíveis. Para 

que o Sistema Interamericano alcance os fins almejados pela Convenção é 

necessário que os sistemas judiciais domésticos estejam em consonância 

com as normas da Convenção: assim as discrepâncias entre as sentenças e 

práticas nacionais e interamericanas são evitadas e as vítimas e seus 

familiares têm suas demandas atendidas de forma mais célere364. 

A aceitação da internacionalização das normas de direitos humanos 

e da jurisdição obrigatória dos mecanismos para julgar os Estados 

infratores devem vir acompanhadas, afinal não faria sentido aceitar o 

conteúdo de um tratado de direitos humanos e não aceitar os mecanismos 

para garantir os direitos nele dispostos365. Esta globalização dos padrões 

de direitos humanos teve impacto na transformação dos sistemas de 

justiça dos países da região e tem feito as autoridades do Estado ficarem 

mais atentas aos princípios e regras estabelecidas internacionalmente. 

No Brasil, não há regulação formal de implementação das 

recomendações e condenações do Sistema Interamericano. Apesar de 

algumas iniciativas legislativas, nenhum dos projetos legislativos 

voltados a este propósito chegou a ser aprovado, ou seja, o Brasil não 

possui uma legislação específica que discipline o modo de cumprimento 

das sentenças da Corte Interamericana ou que crie um mecanismo de 

supervisão e cumprimento das mesmas. A edição de uma lei nesses dois 

sentidos seria importante para diminuir o excesso de burocracia no 

Estado brasileiro e para uniformizar os procedimentos a respeito do 

cumprimento, o que daria maior segurança às vítimas com base na 

certeza de que suas demandas seriam acolhidas no âmbito interno. A 

propositura de uma lei não garantiria que todos os casos fossem 

integralmente cumpridos e que todas as violações fossem devidamente 

                                                        
363 HANASHIRO, Olaya Sílvia Machado Portella. O Sistema Interamericano 

de Proteção aos Direitos Humanos. São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 2001. p. 93. 
364 LEITE, Rodrigo de Almeida. As sentenças da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos e a execução no Brasil. Revista da ESMARN, Mossoró, v. 

8, n. 1, p. 441-468, jan./jun. 2008. Disponível em: 

<http://www.esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/revista_direito_e_liberdade/a

rticle/view/34/26>. Acesso em: 14 fev. 2013. 
365 RAMOS, 2012, p. 346-347. 
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reparadas, mas não existiriam mais as dúvidas sobre a forma de cumprir 

com as obrigações, nem a quem competiria coordenar e fiscalizar este 

cumprimento no âmbito interno366. 

O cumprimento interno das medidas decorre, em sua maior parte, 

de decisões políticas que dependem dos atores envolvidos em cada caso. 

Com isso, a cada nova condenação, o SDH e o MRE precisam travar 

negociações com os atores envolvidos, muitas vezes em esferas estaduais. 

A ausência de mecanismos coercitivos torna o cumprimento das 

decisões imprevisível: cada novo caso demanda esforços de articulações 

com atores diferentes e depende da vontade dos envolvidos e qualidade 

das relações entre os governos das esferas federal e estadual. O 

cumprimento no Brasil goza de grande flexibilidade, uma vez que a 

maioria dos casos possui um custo político muito grande para sua 

execução. 

Recentemente o III Plano Nacional de Direitos Humanos trouxe 

um objetivo estratégico específico intitulado Monitoramento dos 

compromissos internacionais assumidos pelo Estado em matéria de 

Direitos Humanos. Nele se destacam: elaboração de um relatório anual 

sobre a situação dos direitos humanos, em conjunto com a sociedade 

civil; institucionalização do fluxo de informações, com responsáveis em 

cada órgão do governo federal referentes aos relatórios da CIDH e às 

sentenças da Corte; criação de um banco de dado público com as 

recomendações do sistema da OEA ao Brasil, contendo as medidas 

adotadas pelos diversos órgãos nacionais para o seu cumprimento. 

A criação do Programa Justiça Plena pelo CNJ também pode ser 

destacada como um passo importante na implementação de medidas 

relacionadas ao acesso à justiça. Mesmo que não esteja diretamente 

ligada à implementação de sentenças do SIDH, o Programa já se 

mostrou uma importante ferramenta para o monitoramento das ações 

judiciais e desencadearam a apresentação de denúncias junto ao Sistema. 

O Programa surgiu em 2010 com o objetivo de monitorar e dar 

mais transparência a casos de grande repercussão. Os casos indicados 

pelas entidades participantes passam a ser alvo de relatórios que apuram 

o andamento processual e os possíveis casos de atraso injustificado na 

prestação jurisdicional. 

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República é 

uma das instituições participantes: aproveitou-se para solicitar o 

acompanhamento de ações que, em razão do seu atraso injustificado, 

poderiam ser denunciadas ao Sistema Interamericano e passar a ser alvo 

                                                        
366 LASCALA, FREITAS, 2012, p. 114. 
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de sanções da Comissão ou da Corte. O Programa passou a ser uma 

ferramenta importante de diálogo entre a Secretaria e o Poder Judiciário 

em prol do acesso à justiça e do monitoramento de casos que possam 

atentar contra os direitos humanos. A ação civil e a ação penal do caso 

Damião Ximenes Lopes, por exemplo, foram indicadas pela Secretaria 

para integrar este programa. 

O estabelecimento de uma política de Estado que guie a relação 

com o Sistema Interamericano e o responda frente às decisões de seus 

órgãos é necessário para que o cumprimento das decisões não fique 

vulnerável à mudança de governo. A vontade dos governos nacionais de 

impulsionar o cumprimento das decisões é determinante para solucionar 

boa parte das dificuldades do cumprimento. Apresenta publicamente sua 

política frente ao sistema interamericano, mas adotam decisões de 

cooperação e apoio em temas específicos.  

As estruturas domésticas desempenham um papel fundamental na 

implementação: podem penetrar o trabalho interno das instituições 

administrativas e servir como um canal funcional para o cumprimento. 

A medida que o processo de implementação se torna mais 

institucionalizado, caminhos procedimentais começam a ser 

desenvolvidos e o prospecto do cumprimento das decisões e das normas 

de direitos humanos melhora. Essa abordagem enfatiza não apenas a 

vontade dos atores estatais de implementar as normas e decisões 

internacionais, mas também a habilidade e capacidade dos Estados 

administrarem este processo. Estes sistemas ajudam a desenvolver no 

âmbito interno uma cultura política mais receptiva aos direitos humanos 

e as autoridades supranacionais.367 

O cumprimento significativo requer comprometimento político 

para confrontar os obstáculos que a execução de uma sentença 

internacional apresenta e estruturas domésticas fortalecidas para garantir 

uma certa previsibilidade na atuação dos atores. O desenvolvimento de 

estruturas domésticas em todos os níveis governamentais ajuda a manter 

elementos favoráveis ao cumprimento, o que ajuda a penetração das 

normas internacionais de direitos humanos na prática doméstica.  

Pádua368 e Leite369 são favoráveis à criação de um mecanismo 

próprio na ordem jurídica brasileira para a execução imediata das 

                                                        
367 OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE, 2013, p. 15. 
368 PADUA, Antônio de Maia e. Supervisão e cumprimento das decisões 

interamericanas. Cuestoes Constitucionales, n. 15, p. 185, 2011. Disponível 

em: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/15/ard/ard7.htm>. 

Acesso em: 14 fev. 2013. 
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sentenças da Corte Interamericana. Para os autores, a fiscalização e o 

cumprimento deveriam ser de responsabilidade de um órgão executivo370 

completamente autônomo com uma dotação orçamentária exclusiva, sem 

vinculação com nenhuma esfera federativa, e com atribuição 

administrativa plena, no que toca à implementação da condenação 371. 

 

4.5 POLÍTICAS PÚBLICAS E A CORTE INTERAMERICANA: 

DESAFIOS E RECOMENDAÇÕES 

 

O caminho até agora trilhado teve início com a identificação das 

determinações diretas e indiretas ao Brasil nas medidas provisórias do 

caso Urso Branco, passou pela associação de algumas dessas 

determinações às políticas públicas de direitos humanos existentes no 

Brasil e pelo entendimento de como as decisões oriundas da Corte IDH 

têm impacto no delineamento dessas políticas no âmbito interno. 

 

4.5.1 Lições extraídas do caso Urso Branco 

 

A principal lição que pode ser extraída de Urso Branco é 

possibilidade de um controle descentralizado alcançar resultados reais. 

Como o Sistema Interamericano de Direitos Humanos não é um sistema 

centralizado e os sucessos e os fracassos na execução de suas decisões 

no Caso Urso Branco decorreram da atuação conjunta de múltiplos 

agentes, quais sejam a CIDH, a Corte Interamericana, entidades da 

sociedade civil brasileira e internacional e órgãos do Governo brasileiro 

nas esferas federais e estaduais. Esta atuação tornou possível a redução 

do número de mortes no interior de Urso Branco e impulsionou as 

negociações que deram origem ao Pacto de agosto de 2011. 
Os peticionários, a Comissão e a Corte reconheceram, ao longo 

das onze resoluções, a boa vontade do Estado em executá-las, mas este 

fator não é suficiente para que haja mudança. A postura do Governo 

brasileiro mudou ao longo das onze resoluções da Corte em virtude da 

provocação, o que levou a adotar das medidas concretas determinadas.  

A criação de um mecanismo nacional de supervisão de 

cumprimento da decisão com participação das entidades peticionárias da 

                                                                                                                     
369 LEITE, 2008, p. 12.  
370 A princípio a Comissão de Tutela dos Direitos Humanos, que foi criada pelo 

Decreto n. 4.433/02, parece deter estas funções, ressalvada sua vinculação à 

Secretaria Especial de Direitos Humanos. 
371 PADUA, 2011, p. 191. 
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medida também foi um fator diferencial importante para o relativo 

sucesso da tutela jurídica no caso Urso Branco. Se umas das críticas 

comuns ao controle da execução penal no Brasil é a sua imensa 

pluralidade de atores e sua parca atuação prática, a Comissão Especial – 

com todas as críticas que podem ser feitas – apontou um caminho que 

contém um número pequeno de atores engajados em organização 

interagencial. 

Frisa-se que os peticionários de casos perante à Corte e à Comissão 

podem pressionar estes órgãos a ter um papel proativo de encorajar o 

estabelecimento de mecanismos nacionais de implementação das 

sentenças internacionais. Casos que afetem uma coletividade de 

indivíduos ou comunidades com resoluções não implementadas podem 

autorizar que advogados e peticionários solicitem a individualização dos 

indivíduos ou órgãos responsáveis pela implementação ou pleiteiem a 

urgência da criação de um comitê interministerial ou grupo de trabalho372.  

Seria muito ingênuo afirmar que a eficácia dos sistemas 

internacionais de proteção dos direitos humanos e a execução de suas 

decisões depende exclusivamente da vontade política dos atores estatais 

envolvidos ou mesmo da influência política exercida pelos Tribunais. 

Estes fatores têm um fundo de verdade, mas são impalpáveis e por 

demais subjetivos. Antes de mais nada o SIDH é um espaço político de 

disputa e de decisões que, em sua complexidade, tangencia temas 

extremamente sensíveis e imprescindíveis aos Estados e aos agentes 

públicos e políticos por trás da burocracia como responsabilidade, 

soberania e autonomia. 

Cita-se ainda o Plano Diretor do Sistema Penitenciário de 

Rondônia que traça um diagnóstico desse sistema, enfatizando a 

execução penal no estado de Rondônia, e estabelece as ações necessárias 

para adequar a realidade do estado às diretrizes estabelecidas na Lei de 

Execução Penal e nas Resoluções do Conselho Nacional de Políticas 

Criminais e Penitenciárias.  

O Plano Diretor se destaca por ser uma iniciativa estadual apta a 

identificar os problemas do sistema prisional rondoniense e as soluções 

adequadas de acordo com as demandas próprias do estado e da região 

Norte. Além das ações estabelecidas no âmbito estadual, o Plano 

permite que cada estabelecimento prisional adapte o plano de ação de 

acordo com sua realidade nas situações de normalidade e de 

anormalidade. Esta flexibilidade garante que os estabelecimentos não 

percam o foco das diretrizes nacionais, mas consigam observar os 

                                                        
372 OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE, 2013, p. 53. 
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pontos vulneráveis de cada unidade para sanar os problemas específicos 

e compartilhar com as demais unidades soluções e experiências. 

Das 22 metas contidas no Plano Diretor, destacam-se as nº 11, 12 

e 13. A nº 11 – Agentes, técnicos e pessoal administrativo – aborda 

especificamente a melhoria das condições de trabalho do pessoal 

penitenciário por meio da criação e instituição de carreiras próprias para 

cada função e a elaboração e implementação de um plano de carreira. 

Mudanças estruturais e nas rotinas de trabalho também são previstas. 

Estas medidas de valorização das carreiras e de mudanças no ambiente 

de trabalho dialogam com as determinações da Corte Interamericanas 

atinentes à própria garantia de melhores condições do desempenho das 

atividades em um ambiente hostil e à valorização de todo o pessoal 

enquanto funcionários e enquanto seres humanos.  

A nº 12 – Quadro funcional – visa a ampliação do quadro 

funcional por meio da ampliação de concursos públicos por meio e 

contratações em quantitativo adequado ao bom funcionamento dos 

estabelecimentos prisionais. Esta meta também tem impactos positivos 

nas melhores condições do desempenho das atividades dos funcionários 

ao diminuir, principalmente, o coeficiente entre o número de agentes 

penitenciários e o número de detidos – o que no caso Urso Branco 

ajudou a diminuir, a longo prazo, o número de mortes. Ajuda a diminuir 

também a hostilidade entre agentes e detentos e pode contribuir para que 

as situações de crise sejam contidas com menos violência. Além disso 

também está em consonância com as determinações da Corte. 

Por último, a nº 13 – Escola de Administração Penitenciária – 

pleiteia a criação de uma Escola de Administração Penitenciária para 

formadores de operadores da Execução Penal. Metas que visam a 

valorização do pessoal penitenciário e da ampliação do quadro de 

profissionais são sozinhas suficientes para melhorar as condições de 

trabalho e evitar (ou diminuir) violações de direitos humanos se não 

estão acompanhadas de um suporte educativo que vise a capacitação e a 

formação de todo o pessoal para as situações rotineiras e para as crises. 

Frisa-se que a mera capacitação para normas de segurança e a educação 

jurídica não são suficientes para a formação de profissionais críticos, 

reflexivos e humanos. A educação em direitos humanos deve ser 

abordada enquanto disciplina específica e integrar a espinha dorsal de 

todas as disciplinas a serem ministradas. 

Em 2011, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Prisional – DMF – elaborou o relatório Mutirão Carcerário de 
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Rondônia373 para relatar os serviços realizados durante o Mutirão e 

apresentar um diagnóstico relativo à situação atual do sistema carcerário 

do Estado, obtido por meio das inspeções feitas nos estabelecimentos 

prisionais. Infelizmente, apesar das boas práticas adotadas, os principais 

problemas elencados denunciam que as mudanças estruturais visadas 

pela Comissão e Corte Interamericana ainda não foram implementadas. 

A demora na concretização de algumas mudanças é compreensível pela 

necessidade de procedimentos complexos em razão dos princípios da 

Administração Pública374, outras, como proporcionar mais tempo de 

banho de sol aos detentos. 

 

4.5.2 Críticas que podem ser formuladas a partir do caso Urso 

Branco 

 

As violações de direitos humanos ocorridas em Urso Branco 

expressaram a desarmonia entre os compromissos de proteção de 

direitos humanos assumidos pelo Estado brasileiro e a prática – de 

violação dos direitos humanos por condutas comissivas ou omissivas. 

No curso das resoluções e posteriormente a elas, pelo menos quatro 

notórios casos de violação dos direitos humanos das pessoas privadas de 

liberdade eclodiram no Brasil, quais sejam: UNIS do Espírito Santo, 

Presídio Aníbal Bruno em Pernambuco, Presídio Central de Porto 

Alegre no Rio Grande do Sul e Presídio Pedrinhas no Maranhão. O 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e outras 

entidades estatais e não-governamentais denunciam as violações de 

direitos humanos ocorridas em todo o sistema prisional brasileiro. A 

realidade prisional de Urso Branco não é exclusividade do Presídio Urso 

Branco e a falta de atenção e de cuidado as demais unidades prisionais 

não se resume a desconhecimento ou ausência de boa vontade. 
Estima-se que o crescimento da população carcerária nos últimos 

23 anos (1990-2013) foi de 511%. Nesse mesmo período, o número de 

presos provisórios cresceu 1.334% enquanto o de presos comuns 

330%375. Além disso, teve um crescimento na taxa de detenção para 

                                                        
373 O Mutirão foi promovido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ – em 

parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por intermédio da 

Presidência e da Corregedoria Geral de Justiça, contou com a importante 

participação do Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério 

Público e Defensoria Pública locais. 
374 LIMPE, realização de concursos públicos e de licitações. 
375 Dados atualizados até junho de 2012 pelo DEPEN/MJ. 
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cada cem mil habitantes de 137, em 2000, para 260, em 2010.376 A taxa 

de superlotação baixou de 171 detidos para cada 100 vagas, em 2003, 

para 166, em 2010, porém o número de estabelecimentos quase dobrou 

em um período menor – 1.006, em 2005, para 1.857, em 2010.377  

Ao ser analisada a curva do aumento da população carcerária, 

nota-se que a opção política de recrudescimento dos aparelhos do 

sistema penal se mantém e tem obtido êxito no incremento do 

punitivismo378 e do grande encarceramento. O caso Urso Branco aparece 

como um caso isolado de relativo e parcial sucesso, mas que pode servir 

de referência e estímulo para que questões de crise sejam evitadas.  

Como foi exposto, a pressão interna e internacional e a influência 

exercida pela Corte permitiram a mudança relativa do quadro de 

violência de Urso Branco. A gravidade da situação e a chacina foram 

fundamentais para a criação de cenário político e institucional apto a 

fazer com que as decisões jurídicas do Sistema se efetivassem. Caso 

similar parece ser o de Pedrinhas no Maranhão que tem voltado os 

olhares de entidades estatais e não-governamentais e da sociedade civil 

do Brasil inteiro para o caso e pode colocar à prova os fatos e elementos 

levantados deste trabalho.  

As mortes ocorridas após concessão das medidas cautelares pela 

Comissão catalisaram o processo que levou à outorga das medidas 

provisórias pela Corte. Os falecimentos e denúncias de agressões, maus 

tratos e tortura durante a vigência das medidas provisórias, por sua vez, 

funcionaram como elemento de pressão da Comissão, da Corte e dos 

peticionários frente ao Estado. Estes fatos – que ratificaram a urgência 

do pedido inicial – foram sem dúvida diferenciais em relação a outros 

casos de tutela de urgência no Sistema que não chegaram a resultado 

igualmente positivos. 

Não suficiente, no âmbito da Convenção Americana, o Brasil 

pode, em caso de dúvida sobre direitos humanos, se socorrer a CIDH ou 

Corte. A CIDH tem uma função consultiva que se expressa no 

atendimento a consultas e na prestação de assessoramento 

exclusivamente aos Estados-membros em questões relacionadas com os 

                                                        
376 Dados construídos a partir dos dados fornecidos pelo InfoPen e IBGE. 
377 A partir dos Dados Consolidados do InfoPen de 2010, considerando o 

sistema penitenciário e presos da SSP. Cf.: BRASIL. Ministério da Justiça. 

InfoPen – Estatística. 2010. Disponível em 

<http://portal.mj.gov.br/cnpcp/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C

6840068B1624D28407509CPTBRNN.htm>. Acesso em: 5 set. 2013. 
378 RAMOS, 2012, p. 157. 
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direitos humanos379. Os Estados poderão consultar ainda a Corte sobre a 

interpretação da Convenção Americana ou de outros tratados 

concernentes à proteção de direitos humanos nos Estados americanos. A 

Corte, a pedido de um Estado-membro, poderá ainda emitir pareceres 

sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os 

referidos instrumentos internacionais380.381 

Além disso, a Convenção Americana e todos os tratados 

internacionais de direitos humanos vão configurando o limite positivo 

do que a consciência jurídica universal aceita em termos de direitos 

humanos, o que vai criando uma “baliza jurídica positiva que serve de 

referência”382: pouco importa que alguns países não tenham ratificado 

todos eles, posto que eles atuam universalmente e nenhum país pode se 

considerar desvinculado de seus princípios. A lei ou um limite legal não 

detém completamente o poder ou as ideologias que justifiquem as 

violações de direitos humanos, mas o limite colocado por estes tratados 

serviu para desmascarar mais facilmente os poderes e ideologias.  

Para a proteção dos direitos humanos, o Brasil tem ao seu dispor o 

próprio ordenamento jurídico, a jurisprudência da Corte e a possibilidade 

de consultar a Comissão e a Corte no caso de dúvidas ou 

(in)compatibilidades. Não se trata de um Estado que tem desinteresse ou 

impossibilidade de prover. O problema atinente aos direitos humanos não 

é a ausência de normas ou de previsões formais nos textos constitucionais 

ou convencionais. A dificuldade consiste na sua concretização pelo 

Judiciário e na implementação de políticas públicas em virtude das 

omissões dos Poderes Executivo e Legislativo em concretizá-los. 

Neste sentido, um dos desafios que se apresentam é a 

concretização das leis e políticas públicas de direitos humanos por meio 

da construção de uma cultura de direitos humanos, que supere o medo, 

oponha-se ao autoritarismo e às desumanizações. Esta cultura deve se 

basear na pluralidade, na diversidade, na democracia participativa e na 

integração entre os povos na pauta da solidariedade.  

                                                        
379 A Comissão confecciona, por força desta função, um relatório anual em que 

se refere a situação dos direitos humanos nos Estados americanos e o apresenta 

na Assembléia da OEA. In: OLÁSOLO; PALERMO, 2013, p. 111.  
380 RAMOS, 2012, p. 241-242. 
381 Estas opiniões consultivas não ajudam de imediato a proteção dos direitos 

humanos, mas reforçam os princípios e as interpretações dos instrumentos de 

proteção interamericanos, o que favorece a criação de uma “jurisprudência 

emergente”. Cf. HANASHIRO, 2001, p. 39. 
382 ZAFFARONI; PIERANGELI, 2001, p. 67-68. 
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A construção de espaços coletivos da sociedade civil para 

monitoramento e exigibilidade de direitos humanos, com vistas à 

construção e concretização de políticas públicas com uma nova 

institucionalidade que supere as fragmentações e incorpore os princípios 

da universalidade, interdependência e indivisibilidade. 

Não raro as denúncias de violações de direitos humanos nas 

unidades prisionais, cometidas por agentes estatais ou pelos próprios 

detentos, são trazidas à tona por familiares, visitantes, membros das 

pastorais carcerárias ou de algum movimento social de direitos 

humanos. Os processos de exclusão intensificados no aprisionamento 

invisibilizam e silenciam ainda mais os detentos e os colocam numa 

posição de passividade perante a construção de sua própria história.  

Duas rebeliões de Urso Branco – a primeira em 22 de abril de 

2002383 e a segunda em 28 de dezembro de 2005384 – cessaram por meio 

assinatura entre os amotinados e representantes do Governo do Estado 

de acordos que exibiam reivindicações plausíveis dos detentos para 

resgatar sua dignidade, melhorar as condições de vida no cárcere e 

respeitar seu direito à vida e à integridade.  

 

                                                        
383 Morais elenca as demandas de saúde (enfermaria, manutenção da rede de 

energia e água, autorização para a entrada de remédios, melhoria da 

alimentação, banho de sol semanal, repasse de material higiênico para uso 

pessoal, novas regras em relação a roupas e calçados, um freezer por ala), de 

religiosidade (espaço na igreja), de afeto (visita dos familiares e das crianças), 

de execução penal (benefício aos detentos com a pena vencida, remição da 

pena, diminuição da superlotação, separação dos presos do seguro dos demais), 

de Justiça (assistente jurídico as presos que não tem advogado) e de trabalho. In: 

MORAIS, 2010, p. 25.  
384 A maioria das demandas versa sobre a melhoria das condições de vida no 

cárcere. O direito ao trabalho (e a remição da pena), ao atendimento médico e à 

boas condições de cumprimento da pena (fim da superlotação e da atuação do 

Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do estado de Rondônia) são 

reiterados. O respeito aos familiares e visitantes e o temor por represálias, 

espancamentos e a destruição de seus bens em virtude da rebelião também são 

enfocados. Contudo, os detentos extrapolam o que seria notoriamente de direito 

e apresentam reivindicações polêmicas, como o retorno do líder de uma facção 

criminosa à Urso Branco, o fim de transferências “abusivas” e o afastamento de 

um promotor de justiça. In: COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ DA 

ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO; JUSTIÇA GLOBAL, 2007, p. 19. 
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4.5.3 Recomendações e sugestões 

 

A partir de uma análise sobre as políticas públicas, estre trabalho 

apresenta um conjunto de 3 recomendações estruturais comprometidas 

em garantir condições para a efetivação dos direitos humanos à vida e à 

integridade pessoal das pessoas privadas de liberdade. São medidas 

concretas e factíveis que o Estado brasileiro, inclusive, já assumiu para 

cumprir a legislação nacional e o previsto nas normas internacionais dos 

quais é signatário. 
Em relatório recente sobre as pessoas privadas de liberdade, a 

Comissão Interamericana recomendou que os Estados americanos adotem 

medidas e políticas específicas para a proteção dos direitos à vida e à 

integridade, pois são direitos humanos fundamentais e básicos para o 

exercício e o gozo de todos os outros direitos e liberdades: constituem o 

mínimo indispensável para a realização de qualquer atividade. Numa 

situação extrema, o desrespeito a ambos pode levar ao perecimento do 

sujeito e, assim, ao desaparecimento da própria titularidade. 

A jurisprudência da Corte Interamericana é rica em relação a 

proteção do direito à vida e à integridade pessoal. Os juízes têm se 

manifestado acerca da proibição absoluta de restrições ao direito à vida 

e do dever dos Estados signatários da Convenção de garantir o 

estabelecimento das condições necessárias para que não se produzam 

violações a esse direito inalienável e impedir que agentes públicos 

atentem contra o ser humano. A Corte Interamericana defende também a 

proibição da tortura e o estabelecimento de penas ou tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes. 

O Estado se confirma, por ação ou omissão, como o principal 

violador dos direitos direito à vida e à integridade nas unidades 

prisionais, o que torna a identificação e investigação das violações mais 

difíceis. As principais denúncias partem de familiares das vítimas ou de 

pessoas próximas. As violações oriundas da violência carcerária385 são 

promovidas pelos agentes penitenciários e policiais ou pelos próprios 

detentos. 

Os Comunicados da Imprensa nº 14/04 e 52/10 da CIDH, 

destacam dois casos recentes de violências no Brasil: o assassinato de 

128 pessoas (dentre elas agentes penitenciários, civis e detentos) entre 

os dias 12 e 15 de maio de 2006 em distintas unidades prisionais do 

                                                        
385 Baratta destaca que a prisão não é somente uma violência institucional, ela 

também é um local de concentração extrema de violência: violência entre 

indivíduos e violência de grupo. In: BARATTA, 1993, p. 53. 
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Estado de São Paulo; e a rebelião do dia 9 de novembro de 2013 no 

Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Estado do Maranhão, que em 

27 horas vitimou 18 pessoas. 

Estes exemplos são uma mostra da realidade da violência 

carcerária que vive o país a partir de dois estados de distintas regiões. Os 

estados do Maranhão e de São Paulo apresentam condições sociais, 

econômicas, políticas e culturais bem diversas. Mesmo com diferenças 

estruturais notáveis, nenhum deles conseguiu escapar à crise do sistema 

prisional que atinge a todos os estados da federação. 

A tortura e atos cruéis desumanos e degradantes por parte das 

autoridades e dos outros reclusos são outros exemplos de violações que 

vulneram detentos e pessoas identificadas como criminosas em todo o 

país. Apesar de, aos poucos, o Brasil estar saldando suas dívidas históricas 

e materiais com as vítimas do período ditatorial, ainda não conseguiu se 

livrar da herança autoritária da ditadura e da cultura de violência que está 

intrincada em suas instituições (policias ou não). A tortura se mantém 

como um elemento muito utilizado como estratégia de investigação 

criminal, forma de punição corporal ou mesmo divertimento. 

O caráter nacional desta problemática exige uma atuação 

complexa e coordenada de todos os Poderes constituídos, em toda a 

federação, para adotar políticas criminais e penitenciárias que assegurem 

aos agentes penitenciários condições objetivas e subjetivas de realizar o 

seu trabalho sem agir com violência e aos detentos que não venham a 

sofrer agressões de seus próprios convivas ou dos agentes. A CIDH tem 

consciência da dificuldade de se acabar com todos fatores 

motivadores386 da violência carcerária mas entende que o Estado deve 

empreender esforços para reduzir ao máximo os níveis de violência a 

partir dos padrões internacionais. 

As políticas públicas a ser implementadas pelo Estado devem 

contemplar todas os problemas estruturais das prisões e, ao mesmo 

tempo, se preocupar com demandas específicas que digam respeito a 

individualidade de cada pessoa privada de sua liberdade. A utilização 

                                                        
386 Quais sejam: corrupção e falta de medidas preventivas por falta das 

autoridades; existência de cárceres com sistemas de autogoverno em que os 

próprios presos têm controle do que ocorre intramuros; a existência de sistemas 

em que o Estado delega a detentos faculdades disciplinárias e a manutenção da 

ordem; a disputa entre internos ou organizações criminosas pelo controle das 

prisões ou do tráfico de drogas; o consumo de drogas e o porte de armas pelos 

detentos no interior das prisões; as condições precárias de cumprimento da 

pena, o que acirra os ânimos e as disputas nos interiores das prisões. 
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dos critérios básicos de idade, gênero, sexualidade, situação processual e 

tipo de crime cometido para separar os detentos ajuda a prevenir a 

violência carcerária. Nesse sentido, a Corte IDH, no caso Urso Branco, 

determinou ao Brasil que fornecesse periodicamente listas atualizadas 

dos presos provisórios e dos comuns e que os mantivesse em áreas 

separadas dadas as distintas finalidades de suas prisões e garantisse o 

respeito ao princípio do estado de inocência. 

É necessário que o Estado brasileiro assuma seu papel de garante 

frente às pessoas privadas de liberdade e sua responsabilidade em 

respeitar seus direitos seja por ações ou abstenções. A adoção desta 

postura proativa envolve a implementação das políticas públicas 

existentes e a criação de outras que sejam capazes de diminuir os fatores 

motivadores da violência, prevenir situações de risco e o próprio 

(re)ingresso nas prisões. O Plano Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos se 

destacam, neste sentido, por seus propósitos verdadeiramente 

transformadores e capazes de, se implementados, diminuir as violações 

aos direitos à vida e à integridade nas prisões brasileiras e, 

consequentemente, realizar os próprios ideais da Constituição Federal. 

Além disso, os estados federados e os municípios precisam 

assumir o compromisso de, dentro de seu âmbito de atuação, superar os 

problemas históricos dos sistemas prisionais estatais. Não há a 

necessidade de que casos brasileiros sejam objetos de medidas 

cautelares ou provisórias para que os estados elaborem planos de 

melhorias similares ao Pacto de Melhorias. Estes planos podem partir de 

prisões específicas cuja notoriedade da violência esteja em voga – como 

é o caso de Pedrinhas no Maranhão ou do Presídio Central no Rio 

Grande do Sul – e a partir deste caso elaborar medidas que garantam o 

direito à vida e à integridade dos detentos destas unidades prisionais e 

evitem a ocorrência de futuras violações. Os bons frutos colhidos e as 

avaliações do que podia ser feito de forma diferente podem ser levados a 

outros casos dentro do mesmo estado para transformar o quadro geral do 

sistema penitenciário estatal. 

Além dos mecanismos para apresentação de denúncias, é 

indispensável a existência e o funcionamento de mecanismos de 

supervisão e monitoramento das unidades prisionais somados a sistemas 

de registro de informação que sistematizem os dados e os indicadores 

disponíveis sobre as violações de direitos humanos sofridas pelas pessoas 

privadas de liberdade e suas condições de vida e de cumprimento da pena 

nas unidades prisionais. Esta soma permite a realização de avaliações 

periódicas do funcionamento das prisões, corrigir os aspectos que 
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geraram, geram ou podem gerar violações aos direitos humanos dos 

detentos e formular políticas públicas na matéria. 

Independentemente das investigações e sanções oriundas de 

mecanismos de supervisão independentes ou de mecanismos de 

denúncia internos, reitera-se a obrigação do Estado brasileiro de atuar de 

ofício para prevenir, investigar, processar, sancionar ou reparar qualquer 

violação de direitos humanos de pessoas privadas de liberdade. As 

unidades prisionais têm, por exemplo, o dever de registrar as situações 

de violência aos direitos dos presos que ocorram durante a execução da 

privação de liberdade e todos os casos devem ser postos a conhecimento 

das autoridades competentes da Justiça para as sanções correspondentes. 

Para fins deste trabalho, a abordagem foi restrita aos presos e às presas 

encarcerados nas unidades prisionais, mas a obrigação descrita alcança 

qualquer violação a toda pessoa privada de liberdade, desde crianças nos 

centros do sistema de justiça juvenil à idosos em asilos. 

A investigação das supostas violações de direitos humanos deve ser 

realizada de forma séria, imparcial e efetiva, sem demoras injustificadas, e 

de ofício. A identificação de possíveis motivos de discriminação também 

deve ser identificadas no momento da investigação para a aplicação de 

leis protetivas específicas a cada caso concreto387 ou delineamento de 

ações afirmativas a um grupo minoritário que tenha seus direitos 

vulnerados em razão da discriminação. 

Os Estados devem orientar suas ações a evitar a repetição dos 

fatos denunciados e os detentos, familiares e agentes penitenciários que 

tenham sido vítimas de violência ou violações de seus direitos devem 

receber cuidados, o apoio e a compensação cabíveis. No caso de 

detentos pertencentes a minorias, podem ser necessárias a adoção de 

formas coletivas de reparação ou de políticas públicas existentes, ou o 

desenho de novas políticas. 

No geral, a atuação em conformidade com a Constituição e com 

os tratados internacionais de direitos humanos é mais do que esperada, é 

um dever que, dentre outras responsabilidades, envolve a prevenção, a 

investigação e a sanção das violações de direitos humanos contidos 

nestes documentos, bem como o restabelecimento do status quo ante, 

quando possível, e a reparação dos danos produzidos pela violação. 

                                                        
387 Lei Maria da Penha, Racismo, Idosos, etc. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da maioria dos países, em suas Constituições e leis, tutelar 

os direitos humanos sob forma de direitos fundamentais, ainda não há o 

hábito da interpretação internacionalista destes direitos. Os Estados 

ratificam tratados internacionais, assumem obrigações vinculantes, 

descumprem-nas com frequência mas alegam que as estão cumprindo. 

De acordo com os ditames do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, é insuficiente que os Estados assumam obrigações 

internacionais vinculadas aos direitos humanos, positivem-nos em seu 

ordenamento jurídico interno, mas apliquem-nos ao seu bel prazer.  
É necessário estabelecer diálogos entre os tribunais locais e os 

internacionais para diminuir as interpretações discrepantes nos âmbitos 

interno e externo bem como pensar um novo agir em relação aos atos 

internacionais, que vença o desconhecimento generalizado do conteúdo, 

das implicações e da interpretação dos tratados internacionais, por meio 

de uma maior divulgação da produção doutrinária internacional e 

brasileira. 

Tem se construído internacionalmente um clima cada vez mais 

sensível à ilegalidade das violações dos direitos humanos, menos 

dispostos a tolerá-las, e mais suscetível de empreender esforços públicos 

e privados de impedi-los. Muitos dos países que votaram os 

instrumentos de proteção dos direitos humanos da Organização dos 

Estados Americanos, sem qualquer intenção de cumpri-los, 

gradualmente encontraram restrições e limites à sua liberdade de 

atuação nestes instrumentos e passaram a respeitá-los. 

A coexistência de distintos sistemas internacionais de proteção 

aos direitos humanos e dos ordenamentos jurídicos domésticos visa a 

ampliação e o fortalecimento da proteção dos direitos humanos. A 

vítima de uma violação pode escolher a qual sistema recorrer de acordo 

com o grau de eficácia da proteção proporcionado pelo sistema ou pelo 

mais fácil acesso que tiver a ele. A interação destes sistemas com as 

próprias instâncias domésticas de proteção almeja proporcionar maior 

efetividade possível na tutela e promoção de direitos fundamentais.  

A Comissão e a Corte funcionam como árbitros finais e guardiães 

dos direitos humanos nas Américas. Na América Latina, as décadas de 

1970 e 1980 foram permeadas por guerras civis e ditaduras militares que 

produziram generalizadas violações de direitos humanos e colocaram 

conceitos como “desaparecimento” no léxico global. Enquanto a 

transição para a paz e para a democracia iniciou-se no final dos anos 

1980 e no início dos anos 1990, o Sistema Interamericano 
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simultaneamente emergiu como um mecanismo cada vez mais sólido 

para sustentar os padrões regionais de direitos humanos e para reforçar 

as reformas em curso a nível nacional. 

O Sistema Interamericano tem, inclusive, socorrido milhares de 

vítimas e contribuído significativamente para a não-repetição dos 

abusos. Enquanto suas decisões são conhecidas por suas afirmações 

progressistas em relação aos direitos das vítimas, no que tange a 

reparação e o cumprimento integral dos julgamentos, a Comissão e a 

Corte têm passado por provações desafiadoras. Cabe dizer que um 

sistema subsidiário de proteção dos direitos humanos como o 

interamericano – que se fundamenta na garantia do respeito de certos 

direitos básicos pelos países – não pode ser considerado 

verdadeiramente efetivo a menos que seus julgamentos sejam 

implementados com sucesso. 

Em dezembro de 1998, o Brasil se submeteu a jurisdição da Corte 

Interamericana de direitos Humanos. Quatro anos depois, em 2002, foi 

denunciado perante a Corte por violações de direitos humanos de presos 

– mais de trinta e cinco presos foram assassinados em menos de seis 

meses – na Casa de Detenção José Mário Alves – o Presídio Urso 

Branco – em Porto Velho, Rondônia. Na ocasião, a Corte determinou ao 

governo brasileiro um conjunto de medidas provisórias para evitar novas 

situações graves. Quase dez anos depois, o Tribunal determinou o 

levantamento dessas medidas sob o entendimento de que não vigoravam 

mais as situações que colocavam em risco a vida e a integridade dos 

detentos na Penitenciária e que o Brasil estava cumprindo as medidas.  

O raciocínio que tem se construído até agora parte exatamente 

das medidas provisórias determinadas ao Brasil no caso Urso Branco 

enquanto incentivadoras de políticas públicas no âmbito doméstico. Dos 

elementos motivadores e formadores do cumprimento das medidas e da 

implementação das políticas, pode-se destacar a vontade. 

 Uma decisão da Corte Interamericana – mesmo que em sede de 

medidas provisórias – é um “convite compulsório” que motiva o Estado 

a seguir o roteiro de determinações elencado pelo Tribunal e romper 

com as formas gastas de se lidar internamente com os direitos humanos. 

O “convite” exige que a reparação dos danos causados, a construção de 

uma nova tradição de respeito e garantia desses direitos e a modificação 

da infraestrutura interna para dar conta desta novidade. As políticas 

públicas são uma forma disponível para que os Estados cumpram estas 

exigências, especialmente no que tange as duas últimas. 

A obrigação convencional de cumprimento da decisão por si só 

deveria ser capaz de motivar o Estado a abandonar as antigas condutas e 
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pautar as novas a partir da Convenção e do entendimento da Corte, 

contudo a coerção advinda desta obrigação não tem sozinha surtido 

efeito. Podem ser somadas a ela elementos moldadores da vontade 

estatal, como o constrangimento perante o Tribunal e os outros Estados, 

a capacidade de incidência e pressão das organizações da sociedade civil 

nacional e internacional, a boa vontade dos funcionários de diversos 

poderes do Estado, o comportamento de diversos atores políticos no 

Estado e na região, entre outros. A vontade também merece destaque na 

implementação das políticas públicas: não basta que atores estatais e 

privados desenhem políticas públicas inovadoras, é necessário que haja, 

dentre outras coisas, vontade para que elas saiam dos papeis e ganhem 

corpo, chegando aos destinatários esperados. 

A técnica pode ser percebida nas atividades tanto dos juízes da 

Corte quanto dos atores estatais. Os membros da Corte são eleitos dentre 

juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em 

matéria de direitos humanos e que reúnam as condições requeridas para 

o exercício das mais elevadas funções judiciais. Este elenco de 

condições necessárias objetiva selecionar juristas gabaritados que 

consigam produzir decisões e opiniões consultivas consoantes com a 

Convenção Americana de Direitos Humanos e com os demais tratados 

de direitos humanos do continente. O saber técnico é necessário, 

inclusive, para que os juízes sejam proativos, criativos e engajados na 

luta pelos direitos humanos no país, na medida em que as decisões e 

interpretações inovadoras devem ter embasamento legal e não serem 

descoladas da realidade. Além disso, os agentes estatais – burocratas ou 

políticos – também precisam ter domínio da técnica para conseguir 

interferir na realidade e adequá-la à Convenção, em virtude ou não de 

uma decisão. 

Saber romper com as formas gastas é uma habilidade que 

qualquer indivíduo precisa ter para pleitear seus direitos e cumprir com 

seus deveres. Se por um lado, conjunto dos direitos humanos tem cada 

vez mais aumentado, por outro, as formas de violações têm incorporado 

requintes de crueldade e de banalização. Enfrentar as novas violações 

que se apresentam e romper com as formas correntes de táticas e 

estratégias para concretizar os direitos humanos é um desafio da Corte 

Interamericana, que busca inovar suas abordagens e estar sempre atenta 

as demandas sociais que se apresentam.  

Determinar que sejam adotadas políticas públicas ou que sejam 

criadas comissões de monitoramento do cumprimento da sentença são 

exemplos de reparações que rompem com a tradicional indenização e 

enxergam as violações de direitos humanos como um problema 
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estrutural em alguns países, que não será resolvido apenas com 

reparações de caráter exclusivamente pecuniário – e que demandam 

medidas tendentes a resolver as causas das violações de direitos e 

preveni-las. Por outro lado, as determinações genéricas permitem que o 

Estado violador escolha, de acordo com suas capacidades e criatividade, 

quais as melhores medidas disponíveis para a reparação das vítimas em 

questão. Assim, a Corte contribui com a identificação e modificação de 

algumas áreas de crise estrutural no interior dos estados, vinculadas com 

a não repetição de circunstâncias que dão lugar à violação de direitos 

humanos ao mesmo tempo que reparam o dano específico para a família 

ou seus familiares. 

No âmbito interno, a criatividade provoca conclusões parecidas. 

Os criadores e operadores das políticas públicas integrais devem utilizar 

a experiência institucional acumulada para identificar os obstáculos e 

acertos de iniciativas preexistentes. Ao contrário, deixar de lado o 

exame dos programas já construídos aumenta substancialmente o risco 

de repetir os erros do passado e impede o aprofundamento de políticas 

positivas que deveria ter continuidade.  

Além disso, os atores estatais e privados precisam se unir ainda 

mais para elaborarem políticas públicas que consigam, ao mesmo 

tempo, dar conta das demandas sociais e respeitar as limitações políticas 

e econômicas de cada Estado ou governo. Apesar da compreensível 

desconfiança, os atores privados não devem enxergar o Estado ou os 

governos como potenciais violadores dos seus direitos humanos: os 

espaços estatais devem ser vistos como palcos de tensão, disputa de 

interesse e construção de novas formas de institucionalidade. Além 

disso, a composição de olhares diferenciados sobre um problema 

público permite soluções inovadoras, atentas às limitações, mas sem 

medo da ousadia que antecede a mudança.  

A consulta às vítimas, aos seus representantes e aos movimentos 

sociais que trabalhem com a temática é relevante para o desenho, a 

implementação e avaliação das políticas públicas. O estudo empírico e a 

empatia nem sempre são suficientes para perceber defeitos no desenho e 

na implementação das políticas públicas; o conhecimento prático do 

funcionamento das instituições estatais e das realidades políticas locais é 

capaz de apontar deficiências não percebidas pelo olhar técnico ou 

acadêmico. A participação desses atores nas distintas etapas dos 

programas de reparação contribui para incrementar as possibilidades de 

êxito. A consulta ineficaz às vítimas pode dar a impressão a elas que 

suas opiniões não são ou não merecem ser consideradas. 
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A determinação, pela Corte, da adoção de medidas capazes de 

cessar a violação de direitos humanos denunciada ou de evitar sua 

repetição pode ser cobrada pelos beneficiários das medidas e pela 

sociedade civil nos meios jurídicos e nos meios políticos. Ainda que 

sejam genéricas as determinações, o elemento de pressão interna e a 

própria coercibilidade da decisão podem ser utilizados para modificar a 

vontade do Estado e provocar a adoção de políticas públicas que visem a 

reparação. 

A reparação às violações a direitos humanos dispostas pela Corte 

Interamericana tem a dupla finalidade de prover a satisfação da vítima e 

de seus familiares, restabelecer a ordem jurídica quebrantada pela 

violação em questão, o que requer a garantia de não repetição dos fatos 

lesivos. 

No caso em questão, as políticas públicas deveriam estar 

baseadas no reconhecimento da responsabilidade do Estado, por várias 

razões. A primeira delas consiste em que a responsabilidade, entendida 

como a consequência derivada do descumprimento de uma obrigação 

preexistente, é a fonte jurídica essencial da reparação. O Estado 

brasileiro tem a obrigação de respeitar e garantir os direitos humanos 

reconhecidos nos instrumentos que têm sido objeto de sua ratificação. 

Quando não honra tais obrigações, a consequência é a responsabilidade. 

Mesmo que não houvesse condenação em medidas provisórias e a 

determinação da adoção de políticas públicas, é dever constitucional do 

Estado brasileiro – enquanto Estado democrático de direito – concretizar 

os direitos humanos de todos aqueles que estão sob sua 

responsabilidade. Do que foi dito, pode-se concluir que o modelo 

político-jurídico vigente tem falhado em proteger os direitos das pessoas 

privadas de liberdade contra a violência institucional do Estado, que tem 

se convertido em fonte de insegurança e violência. Soma-se a este fato, a 

negação, para os politicamente excluídos, o direito a ter direitos que está 

na base de todo o sistema de direitos humanos. Desta maneira, o modelo 

político vigente atenta, desde seu desenho, contra uma característica 

consubstancial da própria lógica dos direitos, qual seja sua 

universalidade, entendida como a possibilidade de exercício de todos os 

direitos por e para os indivíduos. 

O questionamento da universalidade dos direitos que implica a 

aplicação da violência proveniente do Estado a um segmento social que 

o adversa supõe o questionamento da igualdade humana baseada na 

dignidade; supõe a perda das bases mínimas para a convivência e com 

isso, a superação da própria atividade política e sua substituição por um 

primado da guerra. 
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A promoção da violência é um problema de direitos humanos e 

configura um perigoso marco de desconfiança frente às instituições: o 

Estado é percebido com receio, não apenas por sua ineficiência no 

cumprimento de seu papel de árbitro em situações de violência, e não 

por percebe-se como gerador de violência política que o inabilita em 

suas funções de arbitragem de conflitos coletivos e garantidor da paz. A 

violência que supõem os modelos hegemônicos implica a exclusão, 

como objetivo, não como externalidade; supõe a inexistência do outro, o 

desconhecimento de sua verdade e a desaparição progressiva do espaço 

público como lugar de encontro e de canalização dos conflitos próprios 

do pluralismo democrático. 

A vocação do estado de direito reside em sua capacidade de 

proteger os direitos humanos e concretizá-los nas diversas realidades 

particulares de um país. Nenhum indivíduo, grupo de indivíduos ou 

coletividade pode ter seus direitos desprotegidos ou não-concretizados 

sob pena da descaracterização do estado de direito, que não pode 

promover ou tolerar as diversas formas de violência resultantes da 

violação de direitos fundamentais. 

Ao desenhar e implementar uma política pública em decorrência 

de uma decisão internacional, o Estado provoca impactos positivos nos 

âmbitos internos e internacional. Se a decisão expressamente elenca a 

adoção de uma política pública ou esta necessidade vem disposta de 

forma indireta no corpo da decisão, a implementação da política 

favorece o cumprimento da decisão, serve de exemplo para outros 

Estados e pode ser utilizada pela Corte para ilustrar um caso que trate da 

mesma matéria. 

Incorporar o reconhecimento da responsabilidade do Estado, 

como fundamento nos deveres estatais de respeito e garantia, nos termos 

do Direito Internacional dos Direitos Humanos, como base jurídica para 

as políticas públicas, favorece a “aceitação” de que desenhá-las e 

implementá-las não é uma regalia do Estado e sim um dever seu e um 

direito deles. Este reconhecimento aceita que o direito das vítimas a ser 

protegidas pelo Estado se viu frustrado, exatamente porque em alguns 

casos não se pode impedir as violações, em outros os perpetradores 

atuaram com sua tolerância ou foram cometidas diretamente por seus 

agentes. 

Antes que uma derrota política ou um risco jurídico, o 

reconhecimento da responsabilidade do Estado com fundamento nas 

reparações expressa um compromisso com a ideia de que os valores 

democráticos transgredidos pelas violações são importantes e devem ser 

afirmados por meio da justiça às vítimas e da não repetição; e oportuniza 
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a recuperação da confiança nas instituições e em uma via institucional 

para satisfazer corretamente o dever jurídico de não repetição. 

Frisa-se que a jurisprudência da Corte ilustra o problema e o 

resolve, sendo essa decisão um guia ou pauta de orientação que pode ser 

aplicada no direito interno do Estado demandando e de todos os outros 

do continente americano, mesmo sem estar diretamente alcançados pela 

resolução. Ela nos convida à busca e à ampliação das formas de 

reparação, especialmente no que diz respeito às reparações não 

pecuniárias. Para isto, é necessário que sigamos sendo criativos para, a 

partir do drama humano que se encontra plasmado em cada uma das 

sentenças da Corte, se encontre sua vez em uma dessas respostas que 

permita às vítimas, seus familiares e à sociedade em conjunto mirar o 

futuro com otimismo. 

Em termos de política externa, o Brasil ocupa uma posição 

político-econômica privilegiada no continente americano: o seu respeito 

ou desrespeito às decisões da Corte têm um impacto muito grande frente 

aos demais países que aceitaram a jurisdição do Tribunal. Os 

funcionários e agentes políticos dos países da América, ao terem notícia 

do descumprimento de uma decisão interamericana pelo Brasil, podem 

pensar que se uma potência média como o Brasil não quer ou não pode 

cumprir com suas obrigações, os outros Estados também podem seguir o 

mesmo caminho e se desobrigam. Frisa-se que o descumprimento das 

obrigações convencionais por qualquer país enfraquece e erosiona as 

decisões do Sistema Interamericano, contribui para sua deslegitimação 

no continente e desprotegem aqueles que acodem a este âmbito em 

busca de amparo. 

Cumprir uma decisão interamericana é, ao mesmo tempo, dever 

do Estado em virtude das obrigações que assumiu perante o Tribunal e 

perante as pessoas que estão sob sua reponsabilidade, e uma forma de 

manter a própria coesão, legitimidade e força do Sistema 

Interamericano. Além disso, a maioria dos países quer ser visto como 

um país que respeita os direitos humanos: o cumprimento garante esta 

boa impressão perante a Corte e os outros Estados e pode ser oposto 

como argumento em querelas internacionais. 

Internamente, a adoção de uma política pública em decorrência 

de uma decisão internacional colabora com a solução de um problema 

público identificado pela Corte Interamericana como violador dos 

direitos humanos de um determinado grupo. Pontuam-se pelo menos 

três impactos positivos, quais sejam: concretização de direitos humanos, 

não-repetição das violações e criação de infraestrutura. Ao buscar cessar 

a violação e solucionar ou minorar o problema, o Estado cumpre com 
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suas atribuições constitucionais de respeito e garantia dos direitos 

humanos, o que apenas reforça a continuidade da jurisdição nacional e 

da interamericana.  

A adoção de tal política pode contribuir para que a violação 

denunciada não se repita. Os atores estatais e privados, a partir das 

considerações da Corte, de relatórios temáticos e da realidade local, 

podem desenhar as políticas e pensar sua implementação para sanar os 

problemas pontuais ou estruturais denunciados, o que beneficia 

diretamente os indivíduos, grupos ou coletividades que tinham seus 

direitos violados, previne violações futuras e evita que o Estado passe 

por nova condenação internacional em relação a casos similares. 

Por último, essas políticas não surgem do nada e nem vão para o 

nada. Seu desenho e implementação prescinde da determinação de 

objetivos e possibilidades e de constantes avaliações para adequar o 

desenho à prática ou o contrário. Novas formas de solução de problemas 

públicos demandam a existência de infraestrutura que permita o 

atendimento das necessidades detectadas.  

A partir dos dois âmbitos, percebe-se que a adoção de políticas 

públicas em decorrência de uma decisão judicial colabora diretamente 

com o fortalecimento da democracia, com a participação popular e a 

concretização dos direitos humanos. 

O cenário de violência e desrespeito aos direitos humanos, 

exemplificado no caso Urso Branco, mostra que ainda há muito o que 

fazer. Ainda que, discursivamente, os direitos humanos sejam unânimes 

a prática dos governos e dos indivíduos parece deles se afastar e se 

aproximar da barbárie. O desenvolvimento de uma cultura de direitos 

humanos e de paz em todas as instituições parece ser o melhor caminho 

para que estes direitos deixem de ser meros textos legais e discursos e 

passem a ser a realidade de todos e todas. 

Por mais estruturada que seja uma política pública, atinente a 

concretizar qualquer direito, sua implementação será deficitária se os 

atores envolvidos nesse processo não tiverem uma real dimensão da sua 

importância. Os direitos humanos são titularizados pelos seres humanos 

sem distinção de qualquer ordem, em qualquer época da história, em 

qualquer parte do globo. Não são e não podem ser vistos como 

privilégio de poucos ou elementos de barganha. Esta tomada de 

consciência sobre o caráter universal destes direitos permite que seus 

titulares os exijam perante qualquer circunstância: não importando 

nacionalidade, etnia, credo, opção política, domicílio e qualquer norma 

ou prática cultural local. 
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De fato, mais do que uma norma, os direitos humanos são uma 

importante ferramenta contra o arbítrio estatal e favoráveis à existência 

de um patamar mínimo de direitos titularizados por todos os seres 

humanos. Têm um importante papel na transformação da realidade, no 

combate às desigualdades e na construção de infraestruturas e 

superestruturas capazes de garantir a todos os seres humanos estes 

direitos já consensuados e outros que emergem das necessidades, das 

demandas sociais e dos tratados. 

Esse novo pensar dos direitos humanos e do próprio Direito 

caminha com a construção de uma cultura de paz e de direitos humanos, 

especialmente para a gestão dos conflitos. Para se pensar teorias e 

práticas emancipatórias, é preciso mais do que paixão e vontade e, sim, 

robustez intelectual, sensibilidade aguçada e disposição prático-técnica. 

Pensar uma nova cultura jurídica é fundamental para que mudanças se 

operem a partir de juristas críticos, criativos, sensíveis e democráticos. 
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