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As condições dos presídios brasileiros são consideradas inadequadas para suportar a população carcerária,
o que inviabiliza a garantia de princípios constitucionais fundamentais e consequentemente o acesso à
justiça no sistema penitenciário. Os dados empíricos que serão apresentados são retratos fidedignos da
violência e violação do direito à cidadania nos presídios sergipanos.

No Brasil, ainda é uma tarefa difícil falar de cidadania para pessoas presas, pois além de ser um tema
incomum de ser discutido, pouco se sabe sobre a existência de bibliografias que possam consubstanciar os
estudos acerca da temática. Neto Silva (2010), pesquisando sobre o profissional bibliotecário como
mediador do acesso à informação e cidadania em bibliotecas prisionais, também narrou a dificuldade
encontrada para trabalhar o tema e sinalizou para existência de poucas bibliotecas que ampararam as
atividades educacionais, culturais e sociais dos presos. (Neto Silva, 2010). Segundo Carvalho (2009 apud
Neto Silva, 2010) isso acontece porque o preso ficou estigmatizado aos olhos do Estado e da própria
sociedade como um condenado sem alma, sem sentimentos, que não tem condições de ser regenerado e
muito menos o direito de estudar, aprender e buscar conhecimentos.

De acordo com Figueira (2010, p.1375), trata-se de um senso comum, dizer que: “lugar de bandido é na
cadeia”; “bandido tem que sofrer, tem que pagar pelo que fez”. Ele acrescenta ainda que a expressão
popular mais contundente acerca da concepção da legitimidade da imposição de sofrimento ao bandido é
aquela que diz: “direitos humanos é coisa para proteger bandido” (como forma, corriqueira, de
deslegitimação dos mecanismos que buscam assegurar, a todos, os denominados, no âmbito do Direito
Constitucional, de direitos fundamentais).

Assim, o bandido é a antítese do cidadão, é aquele que, moralmente, não merece o mesmo tratamento
digno que os demais cidadãos não infratores deveriam receber do Estado (FIGUEIRA, 2010, p.1375); Aos
direitos universais assegurados pela Constituição Federal de 1988, contrapõem-se às práticas
particularizadas de interpretação e aplicação da lei no Brasil. Trata-se da existência paradoxal, já
explicitada por cientistas sociais brasileiros, de uma ideologia formal igualitária e uma ordem social
hierarquizada, com amplas implicações no sistema de justiça criminal (Kant de Lima, 1995; DaMatta, 1997
apud FIGUEIRA, 2010). Segundo Kant de Lima (apud FIGUEIRA):

(...) ao aplicar desigualmente a lei, a polícia evita, por um lado, que os “criminosos em potencial”, os
marginais, beneficiem-se dos dispositivos constitucionais igualitários. Por outro lado, em certos casos,
especialmente quando as pessoas envolvidas pertencem às classes média ou alta, a polícia, ao aplicar a lei
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e atuar de maneira compatível com os dispositivos constitucionais igualitários, restabelece a fé dos não
marginais nos princípios democráticos igualitários do sistema político brasileiro. (KANT DE LIMA, 1995,
p.08, apud FIGUEIRA, 2010, p. 1375)

Provavelmente, a visão predominante de enxergar os presos como a escória da sociedade, e a indignação
quando se coloca em pauta a garantia ao direito da integridade pessoal dos presidiários, conforme versa o
trabalho 5º da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos - OEA[ii], ratificada pelo Brasil em 25 de
setembro de 1992, não se extinguirá repentinamente. Contudo, é preciso lembrar e desenvolver uma
consciência de que antes dos indivíduos serem pessoas livres ou condenadas, eles são seres humanos e
essa humanidade deve ser respeitada.

Falar em dignidade da pessoa humana é fortalecer a idéia de que o princípio se refere ao ser humano,
sendo esse conceito mais amplo do que o de cidadão, conforme leciona Luiz Regis Prado (2002 apud Brizzi
e Pinheiro, 2008):

O homem deixa de ser considerado como cidadão e passa a valer como pessoa, independentemente de
qualquer ligação política ou jurídica. O reconhecimento do valor do homem enquanto homem implica o
surgimento de um núcleo indestrutível de prerrogativas que o Estado não pode deixar de reconhecer,
verdadeira esfera de ação dos indivíduos que delimita o poder estatal. [...] Desse modo, e coerentemente
com a sua finalidade maior, o Estado de Direito democrático e social deve consagrar e garantir o primado
dos direitos fundamentais, abstendo-se de práticas a eles lesivas, como também propiciar condições para
que sejam respeitados, inclusive com a eventual remoção de obstáculos à sua total realização [...](Luiz
Regis Prado (2002 apud Brizzi e Pinheiro, 2008, p. 8137).

Por isso que a lei que ferir a dignidade da pessoa humana deve ser considerada inconstitucional. Alguns
autores como Günter Dürig e Ludwig Schneider (2005, p.90 apud Brizzi e Pinheiro, 2008, p. 8137)
entendem ser a dignidade humana o conteúdo essencial dos direitos fundamentais, responsável pela
limitação dos poderes do Estado em relação ao particular. De acordo com o artigo 14 da Lei de Execuções
Penais - LEP deve ser assegurado aos presos

(...) a assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá
atendimento médico, farmacêutico e odontológico [...] quando o estabelecimento penal não estiver
aparelhado para prover assistência médica necessária, está será prestada em outro local, mediante a
autorização da direção do estabelecimento.

Mas como assegurar esses direitos aos presos se nem mesmo o cidadão comum tem a devida assistência
à saúde, tratamento médico, farmacêutico e odontológico de qualidade? Por essa razão faz-se o mesmo
questionamento no que tange a assistência jurídica, a educação, a cultura, dentre outros direitos
substanciais e processuais também assegurados aos presos por meio da LEP [iii]. É nessa discrepância que
consiste a indignação de muitos cidadãos aos discutirem sobre os direitos humanos dos presos. Mas não é
excluindo a dignidade dos presos que essa discrepância será solucionada e sim se o Estado cumprir o seu
papel de tratar os cidadãos com igualdade, sem fazer quaisquer distinções, garantindo-lhes os seus
direitos.

Entretanto, o que pode ser constatado é que as cadeias públicas, que parecem mais verdadeiros
calabouços, estão repletas de presos. As penitenciárias, presídios públicos ou terceirizados, casas de
albergados e até as colônias agrícolas estão com excedentes de apenados, ambientes que em nada
melhoram o nível de vida e as necessidades do sentenciado (Xavier, 2007, p.70).

Segundo pesquisa divulgada pelo Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, no último ano do governo
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(2002) de Fernando Henrique Cardoso (FHC), o sistema carcerário brasileiro abrigava 239.345 pessoas,
entre homens e mulheres. Em dezembro de 2006, o registro era de 401.236 pessoas, entre homens e
mulheres. O que significa um aumento de 67% a mais de presos. Na variável homem/mulher verificou-se
uma estabilidade, ou seja, em 2002, 95,7% eram homens, enquanto em 2006 eram 94, 25%. A pesquisa
começou em 2000 e o crescimento foi constante, mas a partir de 2003, segundo Maurício Kuehne – diretor
do DEPEN na ocasião, isso acaba acontecendo porque saem menos presos do que os que entram. (DIÁRIO
DO NORDESTE, 27/03/2007, p.16 apud Xavier, 2007).

A pesquisa divulgada pelo DEPEN revela o desrespeito às condições básicas que deveriam ser assegurados
aos seres humanos, pois um dos princípios fundamentais da democracia é o da vigência dos direitos
humanos, das liberdades públicas e do estado de direito, dessa forma, compete ao Estado assegurar o
respeito ao princípio da dignidade humana, que envolve a garantia do acesso à saúde pública, à educação
e outros direitos. Nas palavras de Adorno (2010, p.5).

Durante a transição para a democracia no Brasil (1979/1988) e por quase duas décadas, temas de direitos
humanos suscitavam reações depreciativas, freqüentemente associadas, pela opinião pública, a defesa dos
direitos de bandidos, a utopia de militantes que imaginavam uma sociedade despida de violência e de
graves violações de direitos humanos ou ainda a sede de vingança por parte de quem havia sido
perseguido pela ditadura militar.

Os direitos humanos dos enclausurados estão consagrados em documentos internacionais, a exemplo do
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas – ONU, da Convenção
Americana sobre os Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos – OEA e a Convenção
contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes – ONU.

No Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas – ONU, de 1966, há
explícita aversão às penas e tratamentos desumanos, cruéis ou degradantes, às práticas de tortura e uma
evidente proibição sobre a submissão de uma pessoa, sem seu livre consentimento, a experiências
médicas ou científicas. Tal Pacto determina, ainda, a separação entre processados e condenados, jovens e
adultos, homens e mulheres, o tratamento diferenciado dos adolescentes e a função ressocializadora da
pena.

Embora haja um descumprimento de praticamente todas as normas estabelecidas pelos Pactos e
Convenções internacionais, na maior parte dos presídios brasileiros, o que mais chama a atenção é o não
cumprimento do que deveria ser o objetivo principal do sistema penitenciário para garantir a justiça: o de
reforma e reabilitação dos prisioneiros. No entanto, o sistema penitenciário acaba tendo sua função
precípua deturpada, uma vez que as prisões são concebidas não como lugar de reabilitação, no qual as
pessoas que pra lá são mandadas voltam recuperadas, muito pelo contrário, são vistas como instrumentos
de punição que restringem a liberdade dos indivíduos que praticaram atos incivilizados e como mecanismo
utilizado para manter os infratores à margem da sociedade ao invés de reinseri-los no meio social.

A Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes – ONU,
de 1984, ficou estabelecido em seus trabalhos 11 e 12 que,

11 - Cada Estado Parte manterá sistematicamente sob exame as normas, instruções, métodos e práticas
de interrogatório, bem como as disposições sobre a custódia e o tratamento das pessoas submetidas, em
qualquer território sob a sua jurisdição, a qualquer forma de prisão, detenção ou reclusão, com vistas a
evitar qualquer caso de tortura.

12 - Cada Estado Parte assegurará que suas autoridades competentes procederão imediatamente a uma
investigação imparcial, sempre que houver motivos razoáveis para crer que um ato de tortura sido
cometido em qualquer território sob sua jurisdição. Referidos instrumentos são valiosos para se
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concretizar a proteção dos direitos humanos, podendo, inclusive, a violação dos referidos direitos ser
denunciada a essas organizações internacionais. No caso do Brasil, que ratificou a Convenção Americana
de Direitos Humanos, está legalmente comprometido a observar e respeitar os direitos nela mencionados,
além de poder ser responsabilizado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Muitos desses direitos foram consagrados como fundamentais pela Constituição Federal de 1988 que
estabeleceu a intranscendência e a individualização da pena, a proibição da pena de morte e a de caráter
perpétuo, os trabalhos forçados, bem como a extinção da tortura e do tratamento cruel ou degradante, a
fim de assegurar aos presos a sua integridade física e moral.

Encontra-se também no artigo 5º da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos - OEA, XLVIII, o
texto que determina a separação dos presos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do
apenado e o direito das presidiárias de permanecerem com os seus filhos durante o período de
amamentação.

Assim, conforme já mencionado, viabilizar acesso à saúde, a um ambiente agradável e outras condições
dignas nas prisões é proporcionar o acesso à justiça, pois este não se limita apenas à nossa liberdade de
acionar o judiciário, ele ocorre toda vez que o justo é alcançado. E no momento em que os presos tiverem
saúde de qualidade, ambiente higienizado, educação, dentre outros direitos que fazem parte de um rol que
compõem os direitos humanos fundamentais, poder-se-á falar, então, em acesso à justiça nos presídios
brasileiros.

A ocorrência de superpopulação carcerária em quase todas as unidades prisionais brasileiras e fatores
como os abordados pelos Pactos e Convenções Internacionais, a exemplo do alto índice de reincidência
criminal, da carência de pessoal servidor do sistema penitenciário com qualificação especializada, da falta
de tratamento individualizado da pena, da ausência e/ou precária assistências à saúde, jurídica, social,
laboral, educacional, dentre outros, são amplamente conhecidos.

Esse conjunto de fatores agrava ainda mais o quadro do sistema prisional brasileiro, conforme reconhecem
Magalhães e Moura, quando afirmam que a situação é caótica no sistema prisional com desrespeito às
garantias mínimas dos apenados, todas positivadas na Lei de Execuções Penais. (2010, pp.81-82).

Esse quadro apresentado não é nada recente, pois em estudo realizado em 1924 sobre os sistemas
penitenciários do Brasil, Lemos Brito (1933) registrou que a situação das prisões de algumas capitais
brasileiras, era "nefasta" e "odiosa". O próprio Lemos Brito propôs, no ano de 1925, a adoção de um
inovador sistema penal. As premissas para tais mudanças tinham como ponto de debate a capacidade das
prisões e as condições dos cofres públicos (LEMOS BRITO, 1933).

Os ambientes impróprios e com um elevado número de população confinada são condições ideais para que
os presídios se tornem locais propícios à proliferação de doenças. Hoje, mesmo com alguns avanços, as
unidades prisionais ainda são foco de doenças infectocontagiosas. As dermatoses (doenças de pele),
tuberculose e doenças sexualmente transmissíveis são as enfermidades que mais acometem os internos,
além das hepatites virais (BRASIL. MS, s/d).

Um ambiente degradante, somado à insustentável disposição de inúmeros presos em uma única cela e às
doenças decorrentes dessa situação, destrói a dignidade da pessoa humana, que segundo Fernando Capez
(2009) é o tentáculo regulador de todo o sistema penal, que surge no Estado Democrático de Direito.
Assim, é inconstitucional qualquer incriminação que viole o referido princípio. Desse modo, toda e qualquer
forma de tortura e até mesmo ambientes insalubres ferem as normas constitucionais.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu saúde como um completo estado de bem-estar físico,
mental e social e não meramente a ausência de doença ou enfermidades (WHO, 1946). No entanto, as
políticas em saúde e a própria formação dos profissionais sempre colocaram a prioridade no controle da
morbidade e mortalidade, sendo que apenas recentemente vem havendo uma crescente preocupação, não
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só com a frequência e a severidade das doenças, mas também com a avaliação de medidas de impacto da
doença e comprometimento das atividades diárias (BERGNER et al., 1981), medidas de percepção da
saúde (HUNT et al., 1985).

Amélia Cohn (1998) acredita que para formular uma política de saúde e instituir um sistema compatível
com a realidade, é necessária a presença decisiva do Estado. Cabe a ele redistribuir recursos sob a lógica
do interesse social coletivo, promovendo e consolidando um padrão de solidariedade social e permitindo
que todo cidadão tenha garantido o acesso ao atendimento, através de serviços estatais e privados.

O contexto de garantia de direitos humanos fundamentados na cidadania e a consolidação da democracia
política no país foram marcados, nos últimos vinte anos, pelas lutas sociais e conquista da chamada
“Constituição Cidadã”. A Constituição Federal de 1988, ao marcar o início de uma nova ordem
democrática, incorporando os direitos estabelecidos na Declaração de 1948, estabeleceu a dignidade da
pessoa humana como um dos princípios básicos da estrutura constitucional brasileira, ou seja, como
fundamento maior da construção do Estado Moderno (BRASIL, 1988).

As convenções de Cairo [iv] e de Beijing [3], ao tratar dos direitos humanos e garantias à saúde, colocam
essas questões como desafio de implementação efetiva, o que pode ser verificado, também, na
Constituição Federal de 1988, que resultou na criação, em 2003, do Plano Nacional de Saúde no Sistema
Penitenciário (PNSSP), com o objetivo de levar aos cárceres, o que apenas formalmente previa-se em lei:
as ações e serviços de saúde. (BRASIL. MS, s/d).

Apesar desse avanço constituído em lei, a atenção à saúde nas unidades prisionais ainda deixa muito a
desejar porque praticamente se limita a vacinação e atividades curativas, onde predominam as consultas
ambulatoriais. Há a necessidade de se fazer outros investimentos para consolidar uma lógica de atenção
básica para promoção e preservação da saúde, com orientações acerca de doenças infecto-contagiosas.
Dentre as doenças, são recorrentes Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e HIV/AIDS, Tuberculose,
Papilomavírus Humano (HPV), Infecções do Trato Urinário, entre outros. Há dados que também revelam
especificidades quanto à saúde das mulheres em situação de prisão e eles revelam que são freqüentes
vulvovaginites e câncer de colo de útero e de mama. (BRASIL. MS, s/d)

Desde o ano de 1984 está previsto em lei o atendimento em saúde a pessoas reclusas em unidades
prisionais, embora apenas em 2003 a portaria interministerial nº 1.777, dos Ministérios da Saúde e da
Justiça [4], tenha consagrado a necessidade de organização de ações e serviços de saúde no sistema
penitenciário com base nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre a Lei de Execução Penal (LEP) – Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (BRASIL, 1984) – e o Plano
Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP) – Portaria Interministerial nº 1.777, dos Ministérios
da Saúde e da Justiça, de 9 setembro de 2003 (BRASIL, 2003) – houve dois marcos legais inestimáveis
para a garantia do direito à saúde para as pessoas privadas de liberdade: a Constituição da República
Federativa do Brasil, de 1988, e a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, (BRASIL, 1990) que institui o
Sistema Único de Saúde. Ao longo das últimas três décadas, houve uma mudança na sensibilidade
governamental em relação às pessoas privadas de liberdade, que se reflete nessa e em outras normativas
que asseguram o direito à saúde dessa parcela da população brasileira.

A constatação do desrespeito à cidadania, o ferimento a princípios basilares da existência humana, as
precárias condições de saúde e o ambiente mostrados pelos veículos de comunicação pelo Brasil, podem
ser facilmente identificadas na realidade trabalhada.

Apesar das diretrizes internacionais sobre saúde no sistema prisional e direito da população privada de
liberdade, bem como a política e a legislação prisional nacional de muitos países, inclusive a do Brasil, não
há o cumprimento deste princípio de equivalência. Salienta-se que essa equivalência é fundamental para a
promoção dos direitos humanos e de boas práticas de saúde nos ambientes prisionais, o que deveria ser
adotado e praticado em todos os países, pois a população incidente no ambiente prisional tem o direito,
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sem discriminação, ao padrão de atenção à saúde equivalente ao que está disponível para a comunidade
em geral, incluindo medidas preventivas de saúde.

Além disso, a existência de fatores que proporcionam o surgimento de doenças contraídas durante a
passagem no ambiente prisional ou quaisquer condições acentuadas pelas condições precárias de
confinamento se tornam questões de saúde pública para a sociedade em geral, principalmente quando
essas pessoas saem do sistema de confinamento. Isso porque os problemas de saúde resultantes do
confinamento desumano, em um ambiente insalubre também são levados para fora do presídio, quer
durante as saídas especiais de um ou poucos dias, quer quando o preso encerra o cumprimento da sua
pena e retorna para o seio do grupo familiar, e isso estabelece uma relação intrínseca entre a Saúde
Pública e Sistema Prisional.

Assim, a sociedade é exposta, pois os egressos muitas vezes se tornam reincidentes, seja pela falta de
oportunidade ou por encontrar no caminho marginal uma forma mais rápida e eficaz de obter o que
deseja.

Dessa forma, os direitos aos quais os presos deveriam ter acesso são rotineiramente desrespeitados,
afrontando as determinações da Constituição Brasileira, da legislação federal e internacional, e
reproduzem a situação da sociedade em geral, onde o acesso a condições dignas de moradia, educação,
saúde, lazer, ambiente ecologicamente equilibrado, e muitas outras, são grandemente dificultadas, em
especial para as classes desfavorecidas.
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