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O ponto de partida para o exame do estudo da violação dos direitos 

fundamentais do ser humano tem começo, meio e fim, na visão do que se 

deve entender por direitos fundamentais do ser humano. 

E, nesse paradigma, a Procuradora do Estado de São Paulo, a eminente 

Flavia Piovesan, Secretária Especial de Direitos Humanos e Professora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, deixa claro. em seus 

diversos textos doutrinários que vislumbra, nessa progressiva 

internacionalização dos direitos humanos, o desenhar de uma cidadania 

universal, da qual emanariam direitos e garantias internacionalmente 

assegurados. 

O magistério do professor Álvaro Mayrink da Costa, desembargador do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, leciona afirmando: 

Que o primeiro eixo de sustentabilidade da 

execução penal é o princípio da dignidade da 

pessoa humana. E a desumanização do cárcere é 

problema fundamental do desrespeito ao princípio 

da dignidade da pessoa humana, devido á falência 

da capacidade do Estado, no enfrentamento de 

crônicas demandas (físicas, gerenciais e 

disciplinares) dos estabelecimentos penais. Há 

mais de dois séculos mantêm-se a tríplice 

vulnerabilidade: superlotação, ociosidade e 

promiscuidade. (Execução Penal – Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana- pg. 63. 
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O sistema carcerário brasileiro agrava-se cada vez mais em todas as 

unidades prisionais do país, sejam elas penitenciárias, presídios, casas de 

custódia, casas de albergados, ou xadrezes de Delegacias Policiais, até 

mesmo os estabelecimentos destinados a atendimento de menores.  

Como membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPCP), durante seis anos (1995-2000), na expressão do art. 64, inciso 

VIII da Lei de Execução Penal (Lei 7210/84), ou como membro do 

Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, na forma do art. 69, 

da LEP, por 12 anos (intercalados: 1987-1990-1990, 1995-1999, 2000 a 

2003 ) e, como membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Secção do Rio de Janeiro) e, ainda como membro do 

Fórum Permanente da Execução Penal (EMERJ), posso afirmar que vi de 

perto, ao lado de mais dois conselheiros, enviados pelo senhor Ministro da 

Justiça, cumprindo o dever legal de ‘’inspecionar e fiscalizar os 

estabelecimentos penais’’ de toda a região norte brasileiro. Ao final de cada 

visita, elaborávamos um detalhado relatório para que fosse entregue ao 

senhor Ministro da Justiça, como sugestões para que se fizessem os 

necessários reajustes nas devidas unidades visitadas. Cumprido toda essa 

trajetória, tomamos conhecimento de que nenhuma das sugestões foram 

atendidas. 

Visitei, ainda, a título de pesquisa, por ocasião de um curso de criminologia 

que proferi em nossa cidade de São Luís do Maranhão, por volta de 1995, o 

Presídio Agrícola de Pedrinha, na companhia de meu prezado primo e 

conterrâneo, hoje, desembargador Gerson de Oliveira Costa Filho, uma das 

excelências da Magistratura Maranhense, onde, nessa unidade prisional, em 

miniatura, encontrei retratadas as mazelas presentes em todas ou quase 

todas as unidades prisionais brasileiras que conheci. Nada diferente!!! 

O Sistema Prisional, nos moldes sobre como vem sendo administrado 

desde seus primórdios, tem sido abundante em tudo o que há de negativo e 

inútil, em termos de pedagogia ou psicologia educacional. Observe-se, por 

exemplo, o que dispõe o referido art. 10 da Lei 7.210/84, onde a norma 

jurídica prevê que: 
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A assistência ao preso é dever do Estado, 

objetivando prevenir o crime e orientar o retorno á 

convivência em sociedade. 

Seguindo-se ao art. 11, da mesma lei citada, sinalizando para as espécies de 

assistências, tais como a material, á saúde, a jurídica, a educacional, a 

social e a religiosa, sobre esses temas, nenhum interesse por parte de todas 

as administrações. 

É impressionante a omissão do Estado e da sociedade civil no tocante á 

absoluta ausência de toda e qualquer assistência ao homem condenado e 

preso. Se tomarmos como exemplo a assistência jurídica, há condenados 

com penas vencidas, há outros com o direito á concessão do Livramento 

Condicional, ao Indulto, á progressão de regimes, á remição pelo trabalho, 

isso quando em uma ou outra unidade prisional existe o trabalho do preso, 

nos termos do art. 126 da LEP. 

O que nos parece ser de maior gravidade é que um Estado apático e uma 

sociedade egoística, voltados ambos para seus próprios interesses, vem 

oferecendo todo tipo de resistência a qualquer investimento de 

oportunidade assistencial, junto ao Sistema Penitenciário. Sem dúvida, esse 

posicionamento não é, simplesmente, uma oposição ocasional, mas uma 

atitude propositada, fruto de um preconceito contra a pessoa do preso,  

ainda fruto de uma mentalidade reacionária que deseja penalizar o infeliz 

condenado, simplesmente por querer ver na pena, exclusivamente um 

castigo, uma vingança contra aquele que, erradamente, descumpriu uma 

norma penal incriminadora, ainda que seja de natureza grave, ou um crime 

denominado ‘’hediondo’’. 

        O PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS 

Em 16 de dezembro de 1966, a Assembleia Geral das Nações Unidas 

aprovou o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, pela XXI 

Sessão, dessa mesma entidade, passando a vigorar aos 23 de março de 

1976. Essa entidade internacional tinha sua estrutura dividida em seis 

partes, composta de 53 artigos. Foi adotado pela Resolução n. 2.200 e o 
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Congresso Brasileiro o aprovou através do Decreto Legislativo n. 226, de 

12 de dezembro de 1991. Interessante chamar a atenção no sentido de que 

esse pacto foi adotado no auge da chamada ‘’Guerra Fria’’. Note-se que o 

conceito de Direitos Humanos foi concebido há mais de 250 anos, 

concomitantemente com o movimento filosófico do Iluminismo, surgido na 

Europa, no século XIII e contou com a fúria ideológica de um movimento 

desenvolvido para corrigir as desigualdades sociais e garantir os direitos 

naturais do ser humano. 

Uma vez adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10 de 

dezembro do ano de 1948, as Nações Unidas tomaram a iniciativa de 

traduzir os princípios daquela entidade, com a finalidade de assegurar 

direitos específicos, fazendo redigir dois pactos, quais foram: os direitos 

civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. 

Volto com a lição do Mestre Álvaro Mayrink afirmando em sua palestra no 

Fórum Permanente da Execução Penal, em 17 de setembro de 2015, da 

seguinte forma: 

‘’ O conjunto de direitos e as garantias da pessoa 

humana definidos como direitos humanos 

fundamentais, exigências da dignidade, de 

liberdade e de igualdade, tanto no aspecto 

individual, como no comunitário, contra excessos 

cometidos por órgãos e agentes do Estado e 

definido como direitos humanos fundamentais. 

Tais direitos caracterizam-se pela: a. 

imprescritibilidade; b. inalterabilidade; c. 

inviolabilidade; d. universalidade. e. efetividade; 

f, independência; e g. pela complementabilidade, 

em nossa Carta Política.’’   

Ainda, ao apagar das luzes desse mesmo século XVIII, fruto da Revolução 

Francesa, menos de vinte anos após ‘’Dos Delitos e das Penas’’, surgiu a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 26 de agosto de 
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1789, traduzindo um anseio de avanço filosófico e ético pela 

universalização do respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, 

‘’padrão de magnitude histórica”,  na forte expressão de Roberto Lira. 

Os insaciáveis instintos de violência partiram para o extermínio nazista, 

causando cerca de seis milhões de judeus nos campos de concentração, o 

Holocausto, como a mais bárbara forma de concentração de genocídio 

cometido, na face da terra. Nessa mesma linha, partindo do maquiavélico 

princípio de que os fins justificam os meios, ‘’fizeram guerra para obter a 

paz’’. 

Hiroxima, com a bomba atômica ( bomba A), foi a vez dos americanos, no 

dia 6 de agosto de 1945, ás 8,15 minutos da manhã. Noventa por cento da 

cidade foram arrasados, doze quilômetros quadrados ficaram destruídos, e 

o pior, 130.000 vítimas, sendo que 80.000 fatais.  

Nagasaki, nove de agosto, a cidade foi destruída pela segunda bomba 

atômica, lançada sobre o Japão, deixando 20.000 mortos e 50.000 feridos.  

Duzentos anos se passaram, depois de Beccaria e seus seguidores, a 

Assembleia Geral das Nações Unidos, em 10 de dezembro de 1948, teve de 

adotar e proclamar para, inibir o processo de vitimização que assolava o 

mundo inteiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, solicitando 

os membros da Assembleia Geral a todos os países e nações signatários, 

membros da Assembleia Geral, que publicassem o texto da referida 

declaração, tal como se verá adiante.  

Na versão do professor Cesar de Barros Leal, em artigo publicado in ‘’0 

cinquentenário dos dois pactos de direitos humanos da ONU, Vol. 1, pag. 

55, encontra-se uma excelente explicação sobre os princípios elencados a 

seguir: 

6.1. O direito á vida é inerente á pessoa humana. 

Esse direito deverá ser protegido pela lei. 

Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de 

sua vida. 
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 7. Ninguém poderá ser submetido à tortura, nem 

a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes...  

 9.1. Toda pessoa tem direito à liberdade  e à 

segurança pessoais. Ninguém poderá ser preso ou 

encarcerado arbitrariamente. Ninguém poderá ser 

privado de liberdade, salvo pelos motivos 

previstos em lei e em conformidade com os 

procedimentos nela estabelecidos. 

9.2. Qualquer pessoa, ao ser presa, deverá ser 

informada das razões da prisão e notificada sem 

demora, das acusações formuladas contra ela. 

9.3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em 

virtude de infração penal deverá ser conduzida, 

sem demora, á presença do juiz ou de outra 

autoridade habilitada por lei a exercer funções 

judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo 

razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão 

preventiva de pessoas que aguardam julgamento 

não deverá constituir a regra geral, mas a soltura 

poderá estar condicionada a garantias que 

assegurem o comparecimento da pessoa em 

questão à audiência , a todos os atos do processo 

e, se necessário for, para a execução da sentença. 

9.4. Qualquer pessoa que seja privada de sua 

liberdade por prisão ou encarceramento terá o 

direito de recorrer a um tribunal para que este 

decida sobre a legalidade de seu encarceramento e 

ordene. 



 

7 
 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

10.1. Toda pessoa privada de sua liberdade deverá 

ser tratada com humanidade e respeito à dignidade 

inerente à pessoa humana. 

10.2. a. As pessoas processadas deverão ser 

separadas, salvo em circunstancias excepcionais, 

das pessoas condenadas das pessoas condenadas e 

receber tratamento distinto, condizente com sua 

condição de pessoa não condenada. 

10.2.b. As pessoas processadas, jovens, deverão 

ser separadas das adultas e julgadas o mais rápido 

possível.  

10.3. O regime penitenciário consistirá num 

tratamento cujo objetivo principal seja a reforma e 

a reabilitação normal dos prisioneiros. Os 

delinquentes juvenis deverão ser separados dos 

adultos e receber tratamento condizente com sua 

idade e condição jurídica’’. 

Dentre os instrumentos de proteção dos direitos humanos, criados a partir 

do surgimento da Organização das Nações Unidas, além da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, vale citar: a Convenção Internacional 

sobre a Eliminação de todas as Formas de Descriminalização Radical 

(1965), o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966), o Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, sociais e culturais (1966), o 

Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

(1966), a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminações contra a Mulher (1979), a Convenção Internacional contra 

a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis , Desumanos ou 

Degradantes (1984), O Segundo Protocolo Facultativo ao Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos Destinados a Abolir a Pena de 

Morte (1989) e a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989). (Apud 

Cesar Barros Leal, in Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a 



 

8 
 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

Audiência de Custódia – O centenário dos Dois Pactos de Direitos 

Humanos da ONU). 

Em que pese tudo isso e mais tantas outras que acontecem nos subterrâneos 

do sistema penitenciário brasileiro ou internacional, ou dos sombrios da 

ilegalidade e da ética, nunca é demais a reflexão sobre o patético, 

dramático, mas justo lamento da Assembleia Geral, no Preâmbulo da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos termos que se seguem: 

A Assembleia Geral proclama a presente 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

como ideal comum a ser atingido por todos os 

povos e todas as nações, a fim de que todas as 

pessoas e todos os órgãos da sociedade, tendo 

sempre em mente esta Declaração, esforcem-se, 

por meio do ensino e da educação, em promover o 

respeito a esses direitos e liberdades e, por meio 

das medidas progressivas de caráter nacional e 

internacional, em assegurar seu reconhecimento e 

sua aplicação universais e efetivos, tanto entre as 

populações dos próprios Estados Membros quanto 

entre os povos dos territórios sob sua jurisdição’’. 

Como se não bastassem esses testemunhos históricos, diante da 

generalizada vitimização individual ou coletiva, a Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em 29 de novembro de 1985, mais uma vez, adotou o 

‘’Grito dos excluídos”, pela Resolução nº 40/34 (Declaração Universal dos 

Direitos da Vitima ), lembrando :  

 

que milhões de pessoas no mundo sofrem danos 

como  resultado de delitos e do abuso de poder e 

de que o direito dessas vítimas não são 

adequadamente reconhecidos...  
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A Declaração recomenda que ser tomadas 

medidas a nível internacional e regional para 

melhorar o acesso à justiça, ao tratamento justo, 

ao ressarcimento, à indenização e à assistência 

social às de delitos, e esboça as principais 

medidas que deverão ser tomadas para prevenir a 

vítimização ao abuso de poder e proporcionar os 

recursos de vítimas desses abusos. 

(1. Consideranda do Preâmbulo da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 

Resolução da III Sessão Ordinária da 

Assembleia das Nações Unidas, de 10 de 

dezembro de 1948.  

(2. Resolução nº 40/34, da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, de 29 de novembro de 1985 ( 

Declaração dos Princípios Básicos de Justiça 

para as vítimas de Delitos e Abuso de 

Poderes), emanada das liberações do 7º 

Congresso das Nações Unidas sobre 

prevenção do Crime e o Tratamento do 

Delinquente, realizada em Milão, Itália, de 26 

de agosto a 6 de setembro de 1985. Em 20 de 

novembro do mesmo ano, a Assembleia Geral 

das Nações Unidas aprovou o texto 

recomendado pelo Congresso e, ao mesmo 

tempo, aprovou a citada Resolução  

40/34. 

 

     

 


