
SIMPÓSIO 25 
 

Simpósio: 

 

EFETIVA APLICAÇÃO DAS REGRAS DE BANGKOK NO PROCESSO PENAL 

 

Coordenadores: 

Nome do Coordenador 1: Daniel Pacheco Pontes 

Vinculação Institucional: Universidade de São Paulo (USP) 

Resumo Curricular: Bacharel em Direito e Doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito 
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Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 

As Regras de Bangkok são as normatizações das Nações Unidas para o tratamento de 

mulheres presas e também referentes às medidas não privativas de liberdade para mulheres 

infratoras. Ocorre que o aprisionamento de mulheres é um fenômeno que tem aumentado 

significativamente no Brasil nas últimas décadas, trazendo impacto para as políticas de 

segurança, administração penitenciária, bem como para as políticas públicas específicas de 

combate à desigualdade de gênero. Deste modo esse tema vem chamando a atenção de diversos 

atores estatais e da sociedade civil, o que tem levado a uma intensa produção normativa, de 

pesquisas e debates. Trata-se de um tema direcionado a uma área historicamente negligenciada. 

É fato notório que, tradicionalmente, somente a perspectiva masculina tem sido tomada como 

regra para a aplicação das regras referentes ao campo prisional, com prevalência de serviços e 

políticas penais direcionados para este “público alvo”, relegando a um segundo plano as 

diversidades que compreendem a realidade prisional feminina. Aliás, a história do 

encarceramento nos mostra que apesar de existirem mecanismos que determinavam direitos 

iguais para todos os cidadãos independente do gênero, antes desses mecanismos serem criados 

era comum a ideia de inferioridade da mulher perante o homem, uma vez que até a década de 

quarenta os homens e mulheres eram encarcerados nas mesmas celas. Assim, deve ser levado 

em consideração questões importantes como a raça e etnia, a idade, deficiência, orientação 

sexual, identidade de gênero, nacionalidade, situação de gestação e maternidade, entre tantas 

outras nuanças. Agrega-se também a pouca mobilização do Estado para buscar a diminuição 

destes números e ainda a melhoria das condições gerais do sistema prisional no país. Nesse 

simpósio, serão trabalhados temas ligados ao Processo Penal, assim como temas relevantes 

relacionados à proteção dos direitos humanos, nomeadamente a observância dos direitos 

fundamentais das presas. Requer-se assim, por parte dos Estados aderentes, a efetiva 

adequação da legislação pertinente e às condições carcerárias quando relacionadas a este 

contexto. Outro objetivo fundamental deste Simpósio é abordar uma análise crítica sobre o 

conteúdo das regras e sua efetiva aplicação no âmbito global, regional e nacional. 

 

Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 
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Inglês (X) 
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Symposium: 

 

BANGKOK RULES’ EFFECTIVE APPLICATION IN CRIMINAL PROCESS 

 

Coordinators: 

Name of Coordinator 1: Daniel Pacheco Pontes 

Institution: Universidade de São Paulo (USP) 

Curricular Summary: Law Bachelor and Criminal Law Doctor from Largo São Francisco 

Law School (USP), lawyer and university professor 

 

Name of Coordinator 2: Alexandre Sanches Cunha 

Institution: Complexo de Ensino Renato Saraiva (CERS) 

Curricular Summary: Criminal lawyer and university professor. Law Bachelor from PUC 

Campinas; Philosophy Bachelor from UNICAMP; Specialist in Criminal Law at Puc Campinas 

and Human Law at the University of Coimbra; Master in philosophy from UNICAMP 

 

Line(s) of discussion (symposium description): 
The Bangkok Rules are the United Nations norms for women prisoners and also 

regarding non-custodial measures for women offenders. The women’s imprisonment is a 

phenomenon that has increased significantly in Brazil in recent decades, bringing an impact on 

security policies, penitentiary administration, as well as specific public policies to combat 

gender inequality. This theme has been attracting the attention of several state actors and civil 

society, which has led to an intense normative production, research and debates. It is a topic 

addressed to a historically neglected area. It is a well-known fact that, traditionally, only the 

male perspective has been taken as a rule for the application of the rules related to the prison 

field, with a prevalence of services and penal policies directed at this “target audience”, 

relegating to the background the diversities that comprise the female prison reality. In fact, the 

history of incarceration shows us that although mechanisms exist that determined equal rights 

for all citizens regardless of gender. Before these mechanisms were created, the idea of the 

inferiority of women was common - until the forties men and women were imprisoned in the 

same cells. Thus, important issues such as race and ethnicity, age, disability, sexual orientation, 

gender identity, nationality, pregnancy and maternity status, among many other nuances, must 

be taken. It is also added the little government’s mobilization in order to reduce these numbers 

and also the improvement of the prisions’ general conditions. In this symposium, themes related 

to the Criminal Procedure will be discussed, as well as relevant themes related to the protection 

of human rights, namely the observance of the fundamental rights of prisoners. Thus, it is 

required, by the acceding countries, the effective adaptation of the relevant legislation and the 

prison conditions when related to this context. Another fundamental objective of this 

Symposium is to address a critical analysis of the content of the rules and their effective 

application at the global, regional and national levels. 

 

Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 
Portuguese (X) 

English (X) 


