
DIGNIDADE HUMANA E CRISE CARCERÁRIA NO BRASIL: 

INSTRUMENTOS PARA SUA GARANTIA 
 

Karina Albuquerque Denicol 

Mestre em Direitos Fundamentais  

Faculdade de Direito de Lisboa 

Promotora de Justiça  

Ministério Público/RS 

karinadenicol@hotmail.com 
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RESUMO: A crise carcerária no Brasil assume feições que beiram o colapso, com 

presídios superlotados e celas sem qualquer estrutura mínima adequada aos encarcerados. 

Como consequências, há o fortalecimento de facções criminosas, impedimento de eventual 

ressocialização, insegurança pública, e, mais evidentemente, afronta à dignidade dos 

aprisionados. Nesse ínterim, concebe-se manifesta omissão do Estado, na medida em que 

se abstém de agir, seja reformando presídios ou construindo novas unidades prisionais. 

Respalda-se o Estado em, basicamente, três alicerces à inação: discricionariedade 

administrativa, princípio da reserva do politicamente oportuno e princípio da reserva do 

financeiramente possível. A fundamentar ações contra o Estado, para dirimir essa 

realidade, inicialmente percebemos a titularidade do Ministério Público, como garantidor 

da efetividade dos direitos fundamentais, segundo Constituição Federal de 1988. A 

legitimar esse instrumental, resta caracterizar a omissão estatal como inconstitucional, 

quando as reservas apontadas não mais se sustentem. Nesse cenário, examina-se o 

descumprimento do princípio da proibição da proteção deficiente, o qual, para deveres 

promocionais, ampara-se em dois fundamentos: violação do mínimo existencial e 

desrazoabilidade. À definição daquele, estabelecem-se limites mínimos para a atuação dos 

órgãos estatais, o qual está vinculado ao princípio da dignidade, visto como o mínimo de 

sobrevivência condigna, algo que o Estado deve garantir e efetivar de forma positiva, por 

meio de prestações de natureza material. A razoabilidade, por seu turno, corresponde 

àquilo que poderia ser exigido do Estado, consoante dispositivos constitucionais, que será 

realizado conforme ponderação. Nesse quadro, atenta-se para as situações concretas de 

desproteção daqueles afetados pela omissão estatal, que ficam muito aquém de patamares 

mínimos exigíveis à sua dignidade. Em razão da configurada omissão inconstitucional do 

Estado, na resolução da problemática das prisões, que torna ineficazes as posições 

jusfundamentais, surge a necessidade de instituições estatais garantirem a aplicabilidade 

dessas normas, em reforço à sua força normativa, à dignidade e segurança das pessoas. É 

algo que se vem concretizando por meio da atuação do Ministério Público, através de ações 

civis públicas, interdições totais ou parciais de presídios e responsabilização do Estado 

pela omissão.  
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