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RESUMO: O trabalho pretende avaliar a implementação do direito humano à 
alimentação adequada no contexto do sistema prisional do Estado da Paraíba, 
a partir dos principais presídios instalados na capital, João Pessoa. O Comitê de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais do Alto Comissariado de Direitos 
Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU,1999) considerou, no 
Comentário Geral número 12 (art. 11), que o conteúdo essencial do direito à 
alimentação adequada consiste não apenas na disponibilidade do alimento, mas 
em quantidade e qualidade capazes de satisfazer as necessidades dietéticas do 
ser humano. Quando a titularidade desse direito é de uma pessoa privada de 
sua liberdade, cumprindo pena imposta pelo poder Judiciário, a fruição deste 
direito está submetido à atuação estatal. Nesse caso, o Estado é responsável 
por assegurar o acesso à alimentação em quantidade e qualidade suficientes 
para garantir saúde e bem-estar, de acordo com o que preveem as legislações 
interna e internacional. Outrossim, cabe ressaltar que a precariedade da 
alimentação não pode ser utilizada como espécie de punição acessória aos 
detentos, já condenados à privação da liberdade enquanto pena prevista em lei 
para o tipo de infração cometida. No sistema prisional do Estado da Paraíba, que 
administra nove estabelecimentos penais em João Pessoa, um relatório do 
Conselho Nacional do Ministério Público (2013) concluiu que o fornecimento de 
alimentação aos detentos apresenta vários problemas, que vão desde a falta de 
higiene nas instalações onde são preparados os alimentos, a má qualidade dos 
utensílios, presença de insetos, até a ausência de requisitos mínimos de 
variabilidade para assegurar uma nutrição adequada, pois não há qualquer 
orientação nutricional de caráter profissional. Além disso, não há cuidado com a 
prevenção para apenados portadores de problemas de saúde como cardiopatia, 
diabetes, intolerância à lactose ou ao glúten, entre outros, os quais só podem 
receber alimentação diferenciada se houver autorização médica, o que não é 
comum no local. Situações similares constam no Relatório elaborado pelo 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (2017), o qual constata 
que as refeições são compostas sempre dos mesmos tipos de alimentos, sem 
qualquer balanceamento nutricional e de baixos níveis de diversos nutrientes. As 
irregularidades também foram relatadas pela Gerência de Vigilância Sanitária de 
João Pessoa/PB e pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 6ª Região, 
conforme é mencionado pelo Diário Oficial do Ministério Público da Paraíba 
(2017). A pesquisa tem natureza qualitativa-descritiva, compreendendo 
procedimentos bibliográfico e documental, assim como estudo de caso a partir 



de entrevistas em profundidade com atores envolvidos na problemática 
abordada (agentes públicos e apenados), de modo a concluir as condições de 
implementação do direito humano à alimentação adequada presentes nos 
estabelecimentos penais da capital paraibana. 
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