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RESUMO 
 
 

AS REGRAS MÍNIMAS DA ONU PARA TRATAMENTO DE RECLUSOS E O SISTEMA 
CARCERÁRIO BRASILEIRO Resumo O trabalho trata das regras mínimas para tratamento de 
presos, adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas, sobre prevenção do Crime e 
Tratamento de Delinqüentes realizado em Genebra, em 1955. Tais regras foram aprovadas 
pelo Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas (ONU) através de 
resolução 663, de 31 de julho de 1957 e, adotadas pela resolução 2076 de 13 de maio de 
1977. Em 25 de maio de 1984, através da resolução 1984/47, o Conselho Econômico e Social 
aprovou treze procedimentos para a aplicação efetiva das regras mínimas, tendo por objetivo 
estabelecer princípios e regras de uma boa organização penitenciária e da prática relativa ao 
tratamento de prisioneiros, reconhecendo validade à regra de que, todo homem tem direito a 
ser reconhecido como pessoa perante a lei, conforme artigo 6º da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos.Almeja-se, com a presente pesquisa, evidenciar se as regras mínimas são 
atendidas no Brasil, encontrando-se (ou não) em sintonia com o ordenamento pátrio. A 
relevância do tema decorre da própria importância dos direitos humanos, demonstrando a 
história do sistema penitenciário brasileiro a necessidade de sua afirmação, ante os inúmeros 
casos de violações verificados no país. O estudo visa contribuir na melhoria do tratamento de 
presos e na evolução de nossa sociedade a partir do oferecimento de um diagnóstico do 
sistema carcerário em comparação com as regras preconizadas pela ONU. Foi utilizado o 
método documental, consistente na pesquisa de documentos oficiais da ONU e do Brasil, como 
a Lei de Execução Penal Brasileira (Lei nº 7.210/1984), bem como a consulta a notícias 
veiculadas nos meios de comunicação. Objetiva-se apresentar considerações acerca da 
aplicação das regras mínimas da ONU sobre tratamento de reclusos no Brasil, a partir de casos 
de conhecimento público e notório, de forma a concluir pela observância ou não. Em tese, tais 
princípios estão em harmonia com a LEP, que tem como objetivo a total integração social do 
condenado e do internado segundo o artigo 1º da mencionada lei. Porém, ao longo dos anos, o 
que se vê no Brasil parece justamente o oposto,podendo-se mencionar casos como o do 
Carandiru, que no ano de 1991, chocou a nação com o massacre de 111 detentos, ou, mais 
recentemente, o caso da penitenciária Urso Branco, em Porto Velho/RO, quando, em janeiro de 
2002, agentes penitenciários soltaram no pátio comum os “presos jurados de morte”, o que 
acarretou no massacre de 27 internos. Em ambos os casos os responsáveis foram absolvidos, 
continuando esta cultura da violência a gerar muitos frutos em nosso país. Outro aspecto 
relevante refere-se ao papel da mídia em relação a pessoas condenadas, muitas vezes 
exercendo o papel de “juiz” e influenciando fortemente a opinião pública. Exemplo recente é o 
caso de Suzane von Richthofen. Outro fator de muita relevância diz respeito às condições dos 
Centros de Detenção Provisórios (CDP), como o de Taubaté/SP, onde a superlotação e a total 
ausência das mínimas condições de higiene deflagraram uma epidemia de sarna e de piolhos, 
impondo sua interdição. Conclui-se que, as regras mínimas da ONU sobre tratamento de 
reclusos não vêm sendo observadas no país, mostrando-se necessária a instituição de uma 
política pública para a ampla conscientização sobre tais resoluções e seu cumprimento, 
voltadas para a construção de uma sociedade mais justa, que respeite e proteja os direitos de 
todos, inclusive daqueles submetidos ao sistema prisional, cabendo ao Estado reintegrar 
novamente o detento à sociedade e não descartá-lo ou excluí-lo. Palavras-chave:Regras 
mínimas da ONU; Proteção de reclusos; Direitos humanos.  


