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RESUMO: Com o advento da Constituição Federal de 1988 inaugurou-se no Brasil uma 
nova fase, a do Estado Democrático de Direito, em que expressivos avanços no ordenamento 
jurídico nacional foram conquistados, sobretudo no tocante à efetivação dos direitos e 
garantias fundamentais, notadamente, os relacionados à dignidade humana. Afora essas 
conquistas internas, promoveram-se aberturas aos sistemas internacionais de proteção dos 
direitos humanos visando expandir a salvaguarda desses direitos para além da ordem 
normativa nacional. O escopo foi criar um elo de diálogo contínuo entre as cortes nacionais e 
internacionais e fomentar a construção de um sistema mundial de proteção de direitos 
humanos alicerçado em direitos constitucionais e convencionais. Emergiu, então, um novo 
paradigma de controle da produção normativa doméstica. Contudo, não obstante referidos 
avanços, muitos desses direitos ainda são violados, principalmente, os daqueles que se 
encontram em condição de reclusão prisional. O Poder Público não está conseguindo garantir 
a vida e a integridade física dos presos sob sua custódia. Embora o Brasil possua a terceira 
maior população carcerária do mundo, reflexo do atual "Estado punitivo e encarcerador", não 
consegue baixar os altos índices de violência, nem evitar a escalada da criminalidade e da 
reincidência. Com o crescimento do quantitativo da população carcerária, agravada pelo 
déficit de vagas, as já superlotadas e insalubres instalações dos estabelecimentos prisionais 
estão se tornando cada vez mais cruéis, desumanas e degradantes, gerando grave violação às 
normas constitucionais, infraconstitucionais e aos tratados e convenções internacionais de 
direitos humanos firmados pelo Brasil. Em virtude desse cenário o Estado brasileiro vem 
sendo alvo de diversas denúncias de organismos nacionais e internacionais de direitos 
humanos. A gravidade da crise carcerária brasileira foi confirmada pela CorteIDH que, por 
meio da Resolução de 13 de fevereiro de 2017, instou o Estado brasileiro a prestar contas 
sobre o seu sistema carcerário. Na audiência pública realizada em 2017, o Brasil alegou que a 
CorteIDH excedeu os limites de sua competência ao convocá-lo para prestar contas sobre a 
situação de seus presídios. A crise carcerária brasileira não é um fenômeno isolado no mundo. 
Em 2018, Portugal foi classificado pelo European Committee for the Prevention of Torture 
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment como um país, cujas prisões não 
viabilizam a proteção mínima dos direitos fundamentais da população carcerária. Este 
trabalho apresenta estudo sobre a crise carcerária no Brasil em perspectiva comparada com 
Portugal. Por meio de revisão bibliográfica e jurisprudencial analisar-se-á as repercussões de 
algumas deliberações dos sistemas interamericano e europeu de direitos humanos, examinando-
se decisões que tratam da proteção dos direitos humanos da população carcerária no direito 
interno e no plano internacional. A pesquisa tem natureza qualitativa e finalidade explicativa e 
descritiva. O estudo da problemática justifica-se, sobretudo, porque a crise do sistema prisional 



é global e o contexto que envolve os movimentos expansionistas do direito internacional 
relativos aos direitos humanos evidencia a existência de um conflito entre o fundamento 
universalista e as peculiaridades socioculturais de cada país, especialmente em face dos 
institutos do controle de convencionalidade e da margem de apreciação.  
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