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Resumo:
No presente artigo, apesentaremos um olhar multidisciplinar – criminológico, po-
lítico e sociológico – a partir do julgamento no Superior Tribunal de Justiça do Re-
curso em Habeas Corpus (RHC) nº 136961/RJ, julgado em 03 de agosto de 2021, e 
da eficácia vinculante da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
de 22 de novembro de 2018. Buscaremos discutir, a partir deste caso concreto, não 
apenas a seu respeito, mas de modo geral podemos refletir acerca de fenômenos 
correlatos em relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos e ao sistema 
prisional no Brasil. Para tanto, extrapolaremos nossa análise, repensando outras 
questões inerentes ao tema, como a soberania estatal diante da CIDH e a desigual-
dade racial no nosso país, a partir desses três olhares.
Palavras-chave: Criminologia, Corte Interamericana de Direitos Humanos, Sistema 
Prisional, 

Abstract 
In this article, we will present a multidisciplinary perspectives - criminological, polit-
ical and sociological - from the judgment at the brazilian Superior Court of Appeal 
– STJ – in Habeas Corpus (RHC) No. 136961/RJ, judged on August 3, 2021, and the 
binding legal precedent of Order of the Inter-American Court of Human Rights of 
November 22, 2018. Based on this specific case, we will seek to not only discuss 
about it, but in general we can reflect on related phenomena in relation to the In-
ter-American Court of Human Rights and the prison system in Brazil. Therefore, we 
will extrapolate our analysis, rethinking other issues inherent to the theme, such as 
state sovereignty in the face of the IACHR and racial inequality in our country, from 
these three perspectives.
Keywords: Criminology, Inter-American Court of Human Rights, prison system
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No presente capítulo, apesentaremos um olhar multidisciplinar 
– criminológico, político e sociológico – a partir do julgamento no 
Superior Tribunal de Justiça do Recurso em Habeas Corpus (RHC) 
nº 136961/RJ, julgado em 03 de agosto de 2021, e da eficácia vincu-
lante da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 
22 de novembro de 2018. Pretendemos, com esta contribuição, pro-
por um olhar multidisciplinar que se some às reflexões já existentes 
sobre a própria CIDH, sobre a referida resolução ou especificamente 
sobre este julgamento do RHC citado, mas indo além desses fenôme-
nos específicos, discutindo outros aspectos que podem ser tratados. 

Do que se trata este julgamento? Conforme noticiou a pró-
pria página do STJ1, nesta decisão foi a primeira vez que uma Turma 
criminal do STJ aplicou o Princípio da Fraternidade em relação ao 
cômputo da pena de um condenado cumprindo pena em local de-
gradante, o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. E isso se deu ao 
ser negado recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra 
Habeas Corpus concedido pelo STJ para que se contasse em dobro 
todo o período em que um preso esteve nesta unidade prisional. 

O motivo dessa contagem em dobro é justamente a eficácia vin-
culante da referida Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH 
que, partindo de denúncia da Defensoria Pública do Rio de Janeiro 

1 Referimo-nos à notícia de 18/06/2021 intitulada Em decisão colegiada inédita, STJ manda 
contar em dobro todo o período de pena cumprido em situação degradante disponível em 
<https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/18062021-Em-de-
cisao-colegiada-inedita--STJ-manda-contar-em-dobro-todo-o-periodo-de-pena-cumpri-
do-em-situacao-degradante.aspx> Acesso em:  20 ser. 2021. 
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 ]  sobre tal unidade prisional, e a partir de inspeções, terminou por 

não mais permitir o ingresso de novos condenados nesta unidade e 
estabeleceu que a cada dia de privação de liberdade neste instituto, 
haveria o cômputo do prazo em dobro.

Foram muitos os artigos em periódicos especializados e na 
imprensa abordando a Resolução da CIDH de 2018 e, desde então, 
o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vinha contando em dobro 
simplesmente o período de pena posterior à data em que o Brasil foi 
notificado desta resolução. 

Mas, ao se julgar Embargos Declaratórios no RHC, o relator do 
caso na Quinta Turma do STJ, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, se 
baseou no Decreto 4.463/02, em que o Brasil reconhece a competência 
da CIDH e a eficácia vinculante de suas decisões, obrigando os órgãos 
brasileiros a cumprirem a sentença proferida, sendo este o entendimen-
to unânime dos demais ministros do STJ que acordaram rejeitar os em-
bargos – Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e João Otávio de Noronha 
– ao votarem com o relator, conforme a ementa, que transcrevemos: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RE-
CURSO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓR-
DÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIG-
NAÇÃO DO EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, 
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de 
Processo Penal.
2. Não se prestam, portanto, para revisão do julgado no caso de mero in-
conformismo da parte.
3. In casu, o acórdão embargado explicitou que o substrato fático que pos-
sibilitou a confirmação da situação degradante do sentenciado já perdurara 
anteriormente, até para que pudesse ser objeto de reconhecimento, deven-
do, por tal razão, incidir sobre todo o período de cumprimento da pena.
4. Impende registrar que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre 
todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamen-
to, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas 
razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tra-
tamento jurídico, incabíveis embargos de declaração. Deve a parte interpor 
o recurso adequado para rever o entendimento desta Corte.
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5. Não há, por conseguinte, que se falar em omissão do acórdão embargado.
6. Embargos de declaração rejeitados (BRASIL, 2021)

Caso recente, transitado em julgado em 08 de setembro de 
2021, neste artigo buscaremos discutir, a partir deste caso concreto, 
não apenas a seu respeito, mas de modo geral podemos refletir acerca 
de fenômenos correlatos em relação à Corte Interamericana de Direi-
tos Humanos e ao sistema prisional no Brasil. O caso referido é um 
exemplo de desdobramento que surge a partir de uma resolução da 
CIDH envolvendo as violações aos Direitos Humanos no Brasil, sobre 
as quais podemos refletir multidisciplinarmente para além do Direito, 
especialmente para além das discussões do Direito Internacional Pú-
blico, buscando uma discussão dentro de outros campos das Ciências 
Sociais, como a Criminologia, a Ciência Política e a Sociologia. 

Com isso, passaremos nas seções a seguir a analisar breve-
mente o julgamento do RHC 136961/RJ e a própria Resolução 
CIDH de 22 de novembro de 2018, bem como o sistema interame-
ricano de Direitos Humanos, discutindo a eficácia vinculante de 
suas decisões em nosso ordenamento jurídico, mas extrapolando 
tal análise, repensando outras questões inerentes ao tema, como a 
soberania estatal diante da CIDH, observando sua eficácia na juris-
dição doméstica brasileira, e a desigualdade racial no nosso país, a 
partir desses três olhares. 

UM OLHAR CRIMINOLÓGICO

Delimitar um olhar criminológico sobre a Resolução da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos de 22 de novembro de 2018 e 
sua eficácia nos casos relacionados ao Instituto Penal Plácido de Sá 
Carvalho não é uma tarefa fácil. Isso porque a criminologia, como 
próprio de qualquer ciência, não é única ou estável, mas possui di-
versos caminhos de pensamento ao longo da história. Parece sensato, 
todavia, que se adote como ponto de partida a perspectiva da crimi-
nologia consoante Eugenio Raúl Zaffaroni; afinal, o jurista argentino 
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 ]  é um dos juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos que 

proferiu a Resolução aqui em análise.

Em sua obra Criminología, Aproximación desde un Margen, 
Zaffaroni traz uma perspectiva deslegitimadora e abolicionista da 
pena, que aparece como um fato de poder não legitimado. Voltando 
seu olhar para o sistema penal latino-americano, o autor produziu a 
ideia de que a criminologia é um curso (isto é, no sentido de fluxo 
dos rios) dos discursos sobre a questão criminal e de que deve se 
entender essa acumulação de discursos a partir da margem social e 
cultural em que se encontra (no seu caso, essa margem do rio seria 
a América Latina). (BATISTA, 2018: 107). Assim afirma sua visão 
sobre o sistema latino-americano:

A seletividade, a reprodução da violência, a criação de condições para 
maiores condutas lesivas, a corrupção institucionalizada, a concentração de 
poder, a verticalização social e a destruição de relações horizontais não são 
características conjunturais, mas estruturais do exercício de poder de todos 
os sistemas penais (ZAFFARONI, 1991: 15).

A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
por sua vez, voltada para o cenário do Instituto Penal Plácido de Sá 
Carvalho, traz um recorte do que é o sistema penal brasileiro. Des-
tarte, olhar para a realidade do IPPSC – olhar dessa margem do rio, 
como diria Zaffaroni – é ter uma fração de compreensão dos proble-
mas que envolvem o sistema carcerário no Brasil, e observar como as 
medidas provisórias da Resolução de 22 de novembro de 2018 estão 
(ou, como será melhor explicitado, não estão) sendo implantadas é 
entender quais discursos criminológicos estão prevalecendo na polí-
tica criminal brasileira. 

O primeiro dado a ser levantado para entender os reflexos da 
prisão é observar quais indivíduos estão sendo presos. Isso porque 
a pena, como exercício de uma força de poder, possui função social 
complexa; conforme Michel Foucault, deve-se “estudar a metamor-
fose dos métodos punitivos a partir de uma tecnologia política do 
corpo onde se poderia ler uma história comum das relações de poder 
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e das relações de objeto.” (FOUCAULT, 1999: 27). Dessa maneira, é 
preciso entender sobre quais corpos a punição incide. 

Com dados extraídos do Departamento Penitenciário Nacio-
nal, em um levantamento nacional de informações penitenciárias 
feito em junho de 2016, extraiu-se que o sistema carcerário do estado 
do Rio de Janeiro era composto por 51 unidades, que dispunham de 
28.443 vagas, mas abrigavam 50.219 pessoas – sendo 95% delas do 
sexo masculino, 72% negras, 59% com idades entre 18 e 29 anos e 
40% que ainda não haviam sido julgadas. Portanto, não resta dúvida 
que o encarceramento não é apenas reflexo, mas instrumento do ra-
cismo estrutural presente na sociedade. 

Essa afirmativa não é feita em vão. É função da criminologia 
crítica inserir o sistema penal e sua base normativa dentro de uma 
sociedade de classes historicamente determinada, buscando encon-
trar quais discursos ideológicos, que legitimam a função da pena, 
estão por trás dos discursos penais. Com a criminologia crítica, é 
possível perceber que não há igualdade e muito menos naturalidade 
na prática da punição, mas que é um exercício de poder articulado 
pelas ideologias dominantes. (BATISTA, 1990:  33)

Nesse sentido, a socióloga Vera Malaguti Batista afirma que 
por trás dos discursos criminológicos que justificam a aplicação da 
pena (como a criminologia positivista, por exemplo), são criados 
dispositivos no sistema penal brasileiro com base em teorias muitas 
vezes racistas, colonialistas e fascistas que são contra nós mesmos. 
Isto é, criamos mecanismos que têm como objetivo punir o corpo 
latino-americano. (BATISTA, 2018: 17). Ademais, afirma:

É por isso que todas as definições da criminologia são atos discursivos, atos 
de poder com efeitos concretos, não são neutros: dos objetivos aos méto-
dos, dos paradigmas às políticas criminais. (...) A criminologia se relaciona 
com a luta pelo poder e pela necessidade de ordem. (Ibidem: 19).

Passando, agora, para uma reflexão sobre a eficácia das medi-
das provisórias da Resolução da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos na situação do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, tra-
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 ]  zemos uma experiência pessoal que uma das autoras deste artigo teve 

como estagiária da Coordenação de Defesa Criminal da Defensoria 
Pública do Estado do Rio de Janeiro. Uma das tarefas incumbidas 
era elaborar relatório e pareceres sobre as cartas dos presos que a 
DPERJ recebe; nelas, há os mais diversos pedidos e denúncias das si-
tuações que os encarcerados se encontram. Uma carta específica, que 
continha pedido de Habeas Corpus, escrito de próprio punho por 
um preso da Penitenciária Gabriel Ferreira de Castilho (localizada, 
assim como o IPPSC, no complexo Gericinó, em Bangu), trouxe um 
neologismo carregado de muita simbologia. Pleiteando a progressão 
de seu regime de pena, pois estava em regime fechado há mais de 14 
anos, condenado a 53 anos de reclusão por crimes contra o patrimô-
nio, o paciente fez um longo apelo denunciando a verdadeira injuris-
prudência que vivia, alegando que no Brasil prevalece o Direito Penal 
do Inimigo (aqui o apenado faz referência direta à teoria de Zaffaro-
ni, que entende que o dogma da pena na atualidade, assim como na 
Inquisição, busca marcar os indivíduos que infringem normas como 
inimigos). Injurisprudência é o termo que melhor demonstra como 
o Estado brasileiro, incluindo o próprio Poder Judiciário, lidou com 
as decisões das medidas provisórias da Corte IDH. Na Resolução de 
2018 percebe-se com ao Corte precisa reiterar sistematicamente as 
suas decisões e apontamentos acerca dos problemas que se persisti-
ram de 2016 a 2018 no IPPSC sem muitas mudanças ou, ao menos, 
propostas de soluções. 

Esse cumprimento parcial do Estado brasileiro de suas obriga-
ções com o sistema carcerário é, em parte, um descumprimento das 
decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos; e diante da 
grave situação do sistema carcerário e da inércia do Poder Executivo 
em encarar mudanças na política criminal, o Judiciário, de sua ma-
neira, tenta remediar por meio dos provimentos como foi dado no 
julgamento do RHC 136961/RJ na Corte Superior de Justiça. Toda-
via, é o mesmo Poder Judiciário que, como exposto por Eugenio Raúl 
Zaffaroni na audiência pública da Corte IDH, mantém políticas de 
superencarceramento como uma “máquina de mandados de prisão”.

Conclui-se que, diante do exposto, deve-se entender que o pro-
blema do grande encarceramento – aqui simbolizado no Instituto Pe-
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nal Plácido de Sá Carvalho, mas presente em todo o país – só pode 
ser combatido com menos prisões. Como a Corte IDH afirma na Re-
solução, o uso desmedido e exagerado da política criminal e peniten-
ciária é insustentável em um estado social e democrático de direito. 
Pensando no abolicionismo penal como única forma de solucionar os 
problemas relativos ao sistema penal e carcerário – extinguindo-os, 
pois foram estrategicamente fundados e utilizados como mecanismo 
de repressão dos mais fracos –, mas entendendo que o garantismo 
penal pode ser um meio de solucionar os conflitos mais aparentes 
presentes hoje nas questões penais do país, finalizamos a perspectiva 
criminológica com a citação de Georg Rusche e Otto Kirchheimer 
sobre o uso da pena na sociedade:

A futilidade da punição severa e o tratamento cruel podem ser testados mais de 
mil vezes, mas enquanto a sociedade não estiver apta a resolver seus problemas 
sociais, a repressão, o caminho aparentemente mais fácil, será sempre bem aceita 
RUSCHE;  KIRCHHEIMER, 2004, p. 282).

UM OLHAR POLÍTICO  

Para trazermos um olhar político, abriremos parênteses neste 
artigo para apontar a dimensão da internacionalização dos Direitos 
Humanos em relação ao sistema interamericano de proteção, ins-
pirados no trabalho de Alberto Silva Santos (2012). Não faremos, 
como Santos, uma apresentação histórica do sistema interamerica-
no de proteção dos Direitos Humanos, da convenção americana de 
Direitos Humanos – o Pacto de San José de Costa Rica de 1969 – ou 
do Protocolo de San Salvador. Também, por economia de espaço, 
não distinguiremos exaustivamente a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
mas mesmo com base em uma distinção mais sucinta, apoiados em 
Santos (2012), discutiremos a soberania estatal diante do sistema in-
teramericano de Direitos Humanos. 

Entendermos como a soberania estatal se articula com tal siste-
ma permite que, após a discussão dentro da dimensão criminológica 
proposta acima, e antes da discussão sociológica a seguir, tenhamos 
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 ]  mais uma baliza jurídico-política doutrinária que nos ajuda a defi-

nirmos contornos políticos estatais do tema aqui discutido à luz de 
um caso concreto. 

Basicamente o sistema interamericano de proteção dos Direi-
tos Humanos é composto, contudo, pela Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos, sendo necessário distinguirmos cada uma dessas esferas. A 
Comissão, aliás, surgiu em 1959, 10 anos antes do Pacto de San José 
da Costa Rica de 1969, com competência sobre todos os Estados-
-membros da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Com 
o referido pacto de 1969, a Comissão deixou de apenas ser voltada 
para uma promoção dos Direitos Humanos e passou a um manda-
to de controle e supervisão da observância dos Direitos Humanos 
(SANTOS, 2012: 110), em uma atuação preventiva e de elaboração 
de relatórios e recomendações, já que a Convenção dispôs que esta 
Comissão seria um órgão de proteção aos Direitos Humanos ao lado 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas cada um com 
funções distintas.

Conforme Santos aponta, a atuação da Comissão acabou le-
vando os Estados-membros a buscarem compatibilizar suas legisla-
ções internas com os Direitos Humanos, tanto as suas constituições 
quanto a legislação infraconstitucional. Esse provavelmente, embora 
Santos não o afirme, foi o principal efeito sobre os Estados da Comis-
são, nesses mais de 60 anos, de um modo geral. Contudo, as denún-
cias contra violações aos Direitos Humanos recebidas pela Comissão 
são da maior importância, podendo representar junto a esta Comis-
são – em regra – a parte que tiver esgotado os recursos internos, com 
relação ao Estado-membro, embora haja partes que, sem esgotar os 
recursos internos peticionem junto à Comissão e esta possa solicitar 
informações adicionais antes da admissibilidade de fato da petição, 
que poderá levar, uma vez aceita, até mesmo a Comissão a uma ins-
peção in loco para verificar a situação trazida a ela. 

Já a “Corte Interamericana de Direitos Humanos é o órgão su-
premo da jurisdição internacional no sistema interamericano, res-
ponsável pela interpretação e aplicação das normas da Convenção 
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Americana de Direitos Humanos” (JAYME apud SANTOS, 2012: 
117) Não trataremos de sua composição detalhadamente, assim 
como não tratamos da composição da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (chamada de CIDH). Mas recomendamos a apre-
sentação detalhada de Santos (2012) a esse respeito. O que quere-
mos destacar é que, além de uma competência consultiva desta Corte 
aberta aos Estados-membro, ela ainda possui uma competência con-
tenciosa, sem, no entanto, substituir tribunais internos desses Esta-
dos, possuindo um caráter subsidiário e complementar ao sistema 
judicial interno, sem jurisdição criminal, apenas estando os atos in-
ternos, dos Estados, submetidos ao exame dos órgãos de supervisão 
internacionais “quando se trata de verificar sua conformidade com 
as obrigações internacionais dos Estados em matéria de Direitos Hu-
manos” (CANÇADO TRINDADE apud SANTOS, 2012, p. 122).

Nesse sentido, “uma vez reconhecido que houve violação aos 
Direitos Humanos, a sentença proferida pela Corte Interamerica-
na determinará que se assegure à vítima o gozo de seu direito ou 
liberdade violados (...) bem como o pagamento de indenização (...)” 
(SANTOS, 2012: 126), com o conceito de “vítima” não se restringin-
do à pessoa ou coletividade que sofreu as violações alegadas, com a 
importante crítica de Cançado Trindade, citada por Santos (2012) 
de que seria importante se legitimar os indivíduos a acessarem dire-
tamente a Corte, além de se promover adesão dos Estados do conti-
nente que ainda não aderiram à competência desta Corte, o que não 
é o caso do Brasil.

O Estado brasileiro, e aqui já seguimos para uma conclusão 
de nossa discussão política sobre o caso trazido neste artigo, dentro 
da perspectiva do Direito Internacional Público, desde a década de 
1990 vem assumindo compromissos em matéria de Direitos Huma-
nos, após o fim do regime militar que marcou nossa história até a 
década anterior. Na década de 1990 tivemos, por exemplo, nossa pri-
meira versão de um Programa Nacional de Direitos Humanos (SAN-
TOS, 2012: 135). Nesse sentido, o Brasil optou por vincular-se aos 
julgamentos da Corte, de natureza supraestatal, mesmo que a Corte 
não tenha meios para compelir Estados a cumprirem seus julgados. 
Trata-se de uma “relativização”, nas palavras de Santos, da soberania 
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Direitos Humanos, o que é um ato de soberania por si só, mas em 
que o Estado usa esta soberania para fazer parte de um sistema inter-
nacional de promoção da dignidade da pessoa humana (SANTOS, 
2012, p. 144). Por isso, diz o autor:

Essa aceitação consciente acerca da importância dos Direitos Humanos, re-
conhecendo sua dimensão cosmopolita, não implica em redução da sobera-
nia estatal, pois é o próprio Estado que no exercício de sua soberania aceita 
a jurisdição internacional e, ao agir de tal forma, não reduz, mas valoriza 
sua soberania na qualidade de Estado legítimo, que alcançou uma posição 
exemplar na comunidade internacional, já que a ideia de Estado Democrá-
tico de Direito se tornou indissociável da necessidade da observância plena 
dos Direitos Humanos por aquele, a aceitação da competência jurisdicio-
nal deve se dar através de um exercício crítico de relações internacionais 
onde os Estados-parte dos sistemas internacionais de proteção tenham voz 
e possam transformar tais sistemas em verdadeiros espaços de luta pela dig-
nidade humana, quando então tais sistemas terão potencial emancipatório 
para promover de forma legítima os direitos humanos no âmbito de suas 
competências (SANTOS, 2012: 145).

Deste modo, não cabe a nenhum tribunal no país, como não 
caberia ao STJ, sendo adequada a decisão sobre o Recurso em Habeas 
Corpus (RHC) nº 136961/RJ, julgado em 03 de agosto de 2021, uma 
vez que existe eficácia vinculante da Resolução da Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos de 22 de novembro de 2018, nos termos 
aqui apresentados sobre a relação da Corte com seus Estados-mem-
bro, dentro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que 
é um sistema fundamental na promoção de Direitos Humanos no 
Brasil, com todas as violações que conhecemos em nosso país, dentre 
as quais aquelas já tratadas acima, ao discorrermos sobre a dimen-
são criminológica de nossa análise, com a Corte atuando dentro dos 
limites de sua competência, mas voltada para o restabelecimento da 
dignidade humana contra as violações aos Direitos Humanos, nos 
termos da obra em que nos apoiamos nesta dimensão política de 
nossa análise multidisciplinar. 
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UM OLHAR SOCIOLÓGICO

Por fim, para encerrarmos nossa análise, cabe aqui destacar-
mos alguns pontos a partir de um olhar sociológico sobre a referida 
resolução. O Estado brasileiro afirma, conforme a Resolução da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos de 22 de novembro de 2018 a 
respeito do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, que a superlotação 
é um problema que atinge todo o nosso sistema prisional. A Corte ob-
serva que, desde 2017, quando esteve em visita ao Brasil, o Estado não 
investiu em medidas eficazes para alterar o quadro de precariedade 
não apenas sobre o tratamento da superlotação, mas também sobre 
a falta de pessoal e de poucos juízes para atender a totalidade da po-
pulação carcerária. Para melhor compreensão da situação apontada e 
refletirmos sobre a natureza do nosso Estado Democrático de Direito, 
destacamos abaixo os parágrafos 87 e 88 da Resolução: 

87. A deterioração das condições carcerárias, até o extremo de resultar em 
uma pena no mínimo degradante, afeta a autoestima do preso e, por conse-
guinte, o condiciona à introjeção de normas de convivência violentas, com-
pletamente inadequadas ao comportamento pacífico e respeitoso do direito 
na convivência livre.
88. Desse modo, uma violação prolongada do artigo 5.6 da Convenção 
Americana coloca em grave risco os direitos de todos os habitantes, uma 
vez que os presos em um estabelecimento regido por grupos violentos do-
minantes sofrerão agressões e humilhações que, em boa parte deles, quan-
do saiam, com grave deterioração de sua subjetividade e autoestima, pro-
vocarão um alto risco de reprodução de violência com desvios criminosos 
inclusive mais graves que aqueles que motivaram a prisão  (CORTE INTE-
RAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 202, p. 14).

A autoestima do preso – ou, melhor dizendo, a baixa autoestima 
que as precárias condições carcerárias acabam por desenvolver nos pre-
sos – afeta as relações sociais dentro e fora dos presídios, uma vez que 
as relações de interdependência configuram uma sociedade. As relações 
assimétricas de poder podem estimular um processo de estigmatização 
originando a sociodinâmica da estigmatização, isto é, a possibilidade de 
um grupo afixar em outro um rótulo de inferioridade e fazê-lo prevale-
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 ]  cer, em função de uma figuração específica, afetando sua subjetividade e 

personalidade. A internalização desse rótulo auxilia na manutenção do 
status quo em diferentes espaços sociais e exclusão de grupos sociais dos 
centros de poder (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 23). 

O processo de sociodinâmica da estigmatização contribui para 
invisibilizar a hegemonia da branquitude a qual se caracteriza pelo 
exercício da força, do poder, e de produção de consensos. A domi-
nação racial é uma estrutura da vida social naturalizada (ALMEIDA. 
2019:75). Nessa direção, esses processos colaboram para a construção 
no imaginário social, da ideia de um “tipo perigoso” capaz de cometer 
crimes. Segundo o sociólogo Michel Misse, um “tipo social” estigmati-
zado, caracterizando a sujeição criminal. Nas palavras de Misse:

A sujeição criminal é mais que o estigma, pois não se refere apenas aos 
rótulos, à identidade social desacreditada, à incorporação de papéis e de 
carreiras pelo criminoso (como na “criminalização secundária” de Lemert). 
Ela realiza a fusão plena do evento com seu autor, ainda que esse evento seja 
apenas potencial e que efetivamente não tenha se realizado. É todo um pro-
cesso de subjetivação que segue seu curso nessa internalização do crime no 
sujeito que o suporta e que o carregará como a um “espírito” que lhe tomou 
o corpo e a alma (MISSE, 2008. p. 380).

A deterioração da subjetividade dos presos e as precárias con-
dições carcerárias revelam-se consequências dessa hegemonia racial 
que produz olhares, sentimentos e conhecimentos expressivos dessa 
racionalidade no sistema de justiça e, portanto, excludentes da possi-
bilidade de uma existência diversa e plural de ideias, de visões e co-
nhecimentos neste sistema. Tais ausências expressam e contribuem 
fortemente para alimentar as violações em Direitos Humanos que 
rotineiramente são reproduzidas em nossa história.

Dados do relatório do Infopen2 revelam que 64% da população 
carcerária é formada por pretos e pardos, 55% da população carce-

2  Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Atualização em ju-
nho de 2016. Disponível em https://www.conectas.org/noticias/brasil-e-o-terceiro-pais-
-que-mais-encarcera-pessoas-no-mundo/?gclid=Cj0KCQjwwY-LBhD6ARIsACvT72O-
c3w2UmTic70Lna4-8QFwaibeGQQchAseBq-TJYygtU03rgwQ8qgcaAqvIEALw_wcB 
<Acesso em:  11 out. 2021.

https://www.conectas.org/noticias/brasil-e-o-terceiro-pais-que-mais-encarcera-pessoas-no-mundo/?gclid=Cj0KCQjwwY-LBhD6ARIsACvT72Oc3w2UmTic70Lna4-8QFwaibeGQQchAseBq-TJYygtU03rgwQ8qgcaAqvIEALw_wcB
https://www.conectas.org/noticias/brasil-e-o-terceiro-pais-que-mais-encarcera-pessoas-no-mundo/?gclid=Cj0KCQjwwY-LBhD6ARIsACvT72Oc3w2UmTic70Lna4-8QFwaibeGQQchAseBq-TJYygtU03rgwQ8qgcaAqvIEALw_wcB
https://www.conectas.org/noticias/brasil-e-o-terceiro-pais-que-mais-encarcera-pessoas-no-mundo/?gclid=Cj0KCQjwwY-LBhD6ARIsACvT72Oc3w2UmTic70Lna4-8QFwaibeGQQchAseBq-TJYygtU03rgwQ8qgcaAqvIEALw_wcB
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rária são de jovens entre 18-29 anos e 51% da população carcerária 
não completou o ensino fundamental. Esses dados nos indicam que 
uma população jovem, pobre, preta e parda está encarcerada. Quan-
do olhamos para as informações que o IBGE nos apresenta ainda 
sobre a nossa desigualdade social, para além da realidade da popula-
ção carcerária, também chama atenção a exclusão racial existente em 
nossa sociedade como um todo:

Em 2018, o rendimento médio mensal das pessoas ocupadas brancas foi 
73,9% superior ao das pretas ou pardas. Tal diferença relativa corresponde 
a um padrão que se repete, ano a ano, na série histórica disponível. [...] No 
tocante à pobreza monetária, a proporção de pessoas pretas ou pardas com 
rendimento inferior às linhas de pobreza, propostas pelo Banco Mundial, 
foi maior que o dobro da proporção verificada entre as brancas. Em 2018, 
considerando a linha de US$ 5,50 diários, a taxa de pobreza das pessoas 
brancas era 15,4%, e 32,9% entre as pretas ou pardas (INSTITUTO BRASI-
LEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019, pp. 3-4).

Olhamos esses dados e não podemos deixar de nos sensibilizar 
com a discriminação racial em nosso país. É de fato uma barbárie, 
muitas vezes naturalizada. No senso comum, existe a crença de que 
há oportunidades para todos de serem bem-sucedidos. A invisibi-
lidade da desigualdade embutida nas estruturas sociais é um obs-
táculo para a percepção de que as oportunidades não são iguais e, 
muitas vezes, elas estão mais acessíveis em função da classe, raça e 
gênero a que se pertence ao nascer. Afinal, como aponta Robert K. 
Merton (1970), sociólogo norte-americano, existe uma tensão estru-
tural verificada por ele ao observar que as sociedades oferecem metas 
culturais como, por exemplo, sucesso econômico, porém nem toda 
a população dispõe de condições para alcançar tais metas, uma vez 
que a estrutura social condiciona a possibilidade de os indivíduos 
orientarem sua conduta para alcançar os objetivos culturais postos, 
respeitando as regras sociais.

Face aos dados apresentados, observamos que é a população jo-
vem, preta e parda que está encarcerada! E, sociologicamente, pode-
mos afirmar que o encarceramento tem sido um dos recursos usado 
pelo Estado Neoliberal brasileiro como forma de controle social da 
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 ]  população considerada refugo humano (BAUMAN, 2005, p. 53), ou 

seja, uma população que sobra, incapaz de consumir e que por isso é 
criminalizada ou morta cada vez mais, tornando-se o “corpo matável” 
ou o homo sacer, segundo Agamben (AGAMBEN, 2002, p. 79).

O Estado punitivo emerge no contexto do Estado mínimo, de 
redução da proteção social para a população vulnerável, que é dura-
mente atingida pela falta de políticas de moradia, de saúde, de edu-
cação, dentre outras. Ele apresenta como característica o aumento 
dos gastos em segurança pública para uns e insegurança para outros 
tantos que são alvo dessa política de controle social. 

A concentração de renda, os baixos salários e a falta de uma 
política de habitação que atenda à população de baixa renda vem em-
purrando essa população para áreas periféricas, sem infraestrutura, 
provocando uma segregação socioespacial. Uma das consequências 
dessa segregação é a homogeneização dos espaços, onde a convivên-
cia se realiza, na maioria das vezes, entre os iguais. Tal situação con-
tribui para reforçar a naturalização da desigualdade racial, uma vez 
que a convivência com o Outro, o diferente em relações mais hori-
zontais, passa a ser marcada pelo medo e pelo perigo do tipo social 
construído como o perigoso em potencial, aquele que vai cometer 
crimes. Passa a se dar uma relação polarizada entre nós e os outros. 

É esse medo que também constrói as subjetividades dos mora-
dores urbanos da cidade do Rio de Janeiro e, nesse sentido estabelecem 
uma rotina de proteção contra aquele tipo social perigoso, acima refe-
rido, demandando penas mais severas, sem perceber as contradições 
que esta reivindicação proporciona: sai o Estado dos investimentos que 
efetivamente melhorariam a vida coletiva, através de maiores investi-
mentos em saúde, lazer, educação, habitação, distribuição de renda, e 
entra o Estado punitivo que criminalizando a pobreza, configurando 
um Estado menos democrático e carente de valores republicanos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentamos no presente capítulo olhares multidisciplinares 
– um olhar criminológico, um olhar político e um olhar sociológico 
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– a partir do julgamento no Superior Tribunal de Justiça do Recurso 
em Habeas Corpus (RHC) nº 136961/RJ, julgado em 03 de agosto de 
2021, e a eficácia vinculante da Resolução da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos de 22 de novembro de 2018. Porém, aqui, bus-
camos não apenas discutir este caso concreto, mas refletir multidis-
ciplinarmente acerca de desdobramentos que podem ser analisados 
diante de tal objeto, como o sistema prisional brasileiro, a soberania 
estatal diante da CIDH e, finalmente, até mesmo as desigualdades 
raciais da sociedade brasileira e como impactam na sociodinâmica da 
estigmatização nos presídios.

A partir da Criminologia, da Ciência Política e da Sociologia, 
concluímos em nosso artigo que – em termos criminológicos – a re-
percussão da decisão da Corte IDH nos processos criminais no Rio 
de Janeiro levantou o debate sobre a crise do sistema carcerário brasi-
leiro, levando à reflexão de quais discursos ideológicos predominam 
no mecanismo punitivista do Estado.  

Não obstante a Resolução não ter como fundamento o aboli-
cionismo penal necessário para promover a diminuição da taxa de 
encarceramento no Brasil, abertamente criticada por Raúl Zaffaro-
ni, é inegável que seu caráter garantista – na medida em que não 
questiona a aplicação da pena, mas procura torná-la humanamen-
te compatível com um Estado Democrático de Direito – é essencial 
para promover um pontapé inicial de mudança no cenário do encar-
ceramento brasileiro. Os reflexos nas decisões de Habeas Corpus na 
Corte Superior de Justiça já demonstram o movimento de tentativa 
de modificar o sistema penitenciário.

Já em termos políticos, vimos apoiados em Santos (2012) que 
a Corte Interamericana de Direitos Humanos é o órgão supremo da 
jurisdição internacional no sistema interamericano, responsável pela 
interpretação e aplicação das normas da Convenção Americana de 
Direitos Humanos” (JAYME apud SANTOS, 2012: 117), com com-
petência contenciosa, sem, no entanto, substituir tribunais internos 
desses Estados, mas possuindo um caráter subsidiário e complemen-
tar ao sistema judicial interno. O Brasil optou por vincular-se aos 
julgamentos da Corte, de natureza supraestatal, mesmo que a Corte 
não tenha meios para compelir Estados a cumprirem seus julgados. 
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rania estatal, ocorrida com a adesão do Brasil à Convenção Americana 
de Direitos Humanos, o que é um ato de soberania por si só, mas em 
que o Estado usa esta soberania para fazer parte de um sistema in-
ternacional de promoção da dignidade da pessoa humana (SANTOS, 
2012: 144), sendo adequada a decisão sobre o Recurso em Habeas 
Corpus (RHC) nº 136961/RJ, julgado em 03 de agosto de 2021, uma 
vez que existe eficácia vinculante da Resolução da Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos de 22 de novembro de 2018, nos termos 
aqui apresentados sobre a relação da Corte com seus Estados-membro, 
dentro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

Por fim, em uma análise sociológica, observamos que o Estado 
brasileiro, ao assinar tratados, declarações e convenções internacio-
nais no campo dos Direitos Humanos, reafirma a importância desses 
direitos, configurando um referencial ético a ser seguido pelo Estado 
na sua garantia e proteção. Assim, a Corte representa um recurso 
supranacional na busca por justiça quando os recursos aqui foram 
esgotados, e o resultado não correspondeu à proteção nem à garantia 
estabelecida internacionalmente. 

Nesse contexto, ao apontar alguns problemas do sistema car-
cerário Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, a Resolução da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018, 
juntamente com a resposta do Estado, compõem uma radiografia do 
sistema prisional. Em nossa análise, destacamos que a sociodinâmica 
da estigmatização e a sujeição criminal são processos resultantes não 
só da naturalização da desigualdade social e racial, que contribui para 
a construção do tipo social perigoso e para a segregação socioespa-
cial, como também da carência de maior diversidade e pluralidade de 
ideias e conhecimentos no sistema de justiça criminal.   

Em suma, este artigo representou um esforço de diálogo entre 
uma acadêmica de Direito, um cientista político e uma socióloga, 
buscando uma rigorosa reflexão intelectual, cada qual em seu campo, 
a partir do julgamento do RHC 136961/RJ no STJ e da eficácia vin-
culante da Resolução CIDH de 22/11/18, mas buscando ir além deste 
objeto em nossa análise, alcançando outras dimensões de interpreta-
ção teórica acerca de fenômenos correlatos ao tema. 
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