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RESUMO: Esta pesquisa tem por objeto a análise do uso de decisões judiciais 
de interdição de unidades prisionais como meio de enfrentamento da 
superlotação carcerária. Considerando o quadro caótico do sistema prisional 
brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como um Estado de 
Coisas Inconstitucional, esta pesquisa se justifica pela possibilidade de 
compreender, em profundidade, os impactos e implicações destas decisões. 
Além disso, destaca-se a importância de compreender como ocorrem as 
disputas e argumentações, no judiciário, sobre o estado de permanente violação 
de direitos e garantias fundamentais daqueles que se encontram encarcerados.  
A metodologia de pesquisa adotada é o estudo de caso, que vem sendo 
desenvolvido com base em levantamento documental e realização de entrevistas 
com os atores do sistema de justiça criminal envolvidos direta e indiretamente 
nestas ações. Pretende-se investigar como o judiciário está sendo utilizado na 
tentativa de limitar a quantidade de presos dentro de unidades prisionais, 
principalmente com relação aos presos provisórios, visando enfrentar o 
superencarceramento. Com relação aos resultados parciais obtidos até o 
presente momento, a pesquisa documental exploratória e as entrevistas já 
realizadas puderam demonstrar que a superlotação carcerária é vista como um 
problema por diferentes atores do sistema de justiça criminal, incluindo 
promotores de justiça, juízes, defensores públicos, diretores de unidades 
prisionais, etc. O tema, entretanto, varia entre ser considerado um problema de 
direitos humanos versus um problema de segurança e gastos públicos. É 
possível também perceber, que estas diferentes abordagens sobre a mesma 
questão, poderão influenciar a escolha das propostas adotadas para lidar e 
buscar resolver o problema. Além disso, a interação ou isolamento entre os 
diferentes atores do sistema de justiça criminal, poderá acarretar diferentes 
resultados nas decisões assumidas frente ao problema. No caso em análise é 
possível perceber que a fixação em papéis pré-determinados, bem como a 
ausência de consideração do problema de maneira ampla, com a percepção da 
responsabilidade de diversos atores, inclusive do próprio poder judiciário, na 
dinâmica do superencarceramento, influenciou na adoção de medidas paliativas 
e imediatistas para o enfrentamento de um problema complexo. 
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