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Simpósio: DIGNIDADE HUMANA E DIREITO PENAL  

 

RESUMO: O objeto da pesquisa é o estudo da situação carcerária e dos direitos humanos das 

pessoas privadas de liberdade no âmbito internacional e nacional de Estados-Membros da União 

Europeia e países das Américas Latina e do Norte, com especial enfoque nos direitos sociais, 

econômicos e culturais (saúde, alojamento digno, educação, trabalho, alimentação, acesso às 

atividades culturais, etc.), tendo por base a atual concepção doutrinária sobre a finalidade da 

pena de prisão. O histórico contexto de sobrelotação e de precárias condições de vida nos 

cárceres revela a insustentabilidade do modelo de política criminal e penitenciária que, 

desacompanhado de políticas sociais que levem em consideração a proteção da dignidade 

humana da população reclusa, descumpre a finalidade socializadora da pena para gerar mais 

violência. A perpetuação dessa realidade revela a cegueira deliberada do Poder Público e da 

sociedade que, cientes do tratamento desumano nas prisões, economizaram esforços para 

concretizar a humanização das penas. Além da evidente falta de vontade política, o quadro 

jurídico-normativo (nos planos nacional e internacional) demonstra-se inadequado para atender 

as especificidades da reclusão, incapaz de proteger os reclusos diante das violações aos direitos 

humanos e insuficientes para impor aos Estados a obrigação positiva de concretizar a finalidade 

de reinserção social. Por outro lado, o acesso ao judiciário na proteção dos direitos sociais é 

limitado e, muitas vezes, impedido sob a justificativa da reserva do possível. A pesquisa será 

realizada, inicialmente, pela leitura de material bibliográfico consistente em livros e artigos 

científicos. Será realizada pormenorizada pesquisa de jurisprudência sobre a justiciabilidade 

dos direitos sociais dos reclusos nos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos, 

assim como nos Estados-Membros da União Europeia e países das Américas Latina e do Norte. 

Pretende-se, ainda, averiguar as condições materiais de encarceramento através da análise de 

relatórios elaborados por instâncias internacionais e nacionais, e de pesquisa de campo em 

estabelecimentos prisionais a serem definidos. A pesquisa empregará os métodos dedutivo, 

hipotético-dedutivo, dialético e sistêmico. O objetivo da pesquisa é averiguar as carências na 

efetivação dos direitos sociais no âmbito da execução das penas para propor possíveis alterações 

e aperfeiçoamentos nos mecanismos e instrumentos jurídico-normativos no plano infra-

constitucional, constitucional e internacional, visando salvaguardar a dignidade humana das 

pessoas privadas de liberdade. Além disso, espera-se contribuir para assegurar a justiciabilidade 

dos direitos sociais dos reclusos, sempre que o acesso ao judiciário seja imprescindível para 

garantir o núcleo essencial desses direitos. Dentre outras conclusões (ainda parciais), até o 

momento foi possível identificar as seguintes falhas em instrumentos normativos: (a) o 

standard de proteção internacional dos reclusos (vinculativo) permanece sendo a proibição da 

tortura e dos maus-tratos, muito aquém do que demanda o princípio da dignidade humana; (b) 

a ausência de disposição constitucional expressa na CRP estabelecendo o dever de proteção 

especial dos direitos sociais dos reclusos dificulta a devida apreensão da responsabilidade 

estatal; (c) os direitos sociais dos reclusos não são assegurados em condições de igualdade 
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material com os direitos sociais prestados aos cidadãos livres (imposição do artigo 13º, da 

CRP). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Prisão; Finalidade da pena; Tratamento dos reclusos; Direitos 

humanos. 


