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RESUMO: É indubitável que o aporte genesíaco para a compreensão dos 
direitos humanos é acolhido pela ideia de dignidade humana atrelada a preceitos 
de igualdade e liberdade que, pautado num pensamento kantiano, estabelece tal 
dignidade como fator indissociável da condição humana e faz transbordar os 
limites de qualquer positivação jurídica. No entanto, o indivíduo encarcerado 
dispõe de condições destoantes acerca das garantias mínimas previstas e, com 
efeito somatório, a existência de uma violação massiva a direitos fundamentais 
contra um alargado grupo de vulneráveis propõe um recrudescimento da 
desvalorização da dignidade da pessoa humana e reafirma o caráter repressivo 
dos órgãos prisionais. Consentâneo a esta perspectiva e fincando-se às ações 
omissivas estatais, é possível aludir à posição do Brasil como detentor da 
terceira maior população carcerária: dados do Ministério da Segurança Pública 
demonstram que nos últimos 26 anos a população carcerária cresceu mais de 
700% no Brasil. Com o crescimento de 8,3% ao ano, até 2025 pode chegar a 
quase 1,5 milhão de pessoas privadas de liberdade (DEPEN, 2018). Em um país 
onde 90% da população carcerária depende da justiça gratuita integral é reinante 
a cultura do encarceramento, prática completamente inconstitucional que se 
tornou álibi na solução imediata de lides por meio de prisões cautelares que 
cerceiam os direitos fundamentais de indivíduos pertencentes a grupos de 
vulnerabilidade. O punitivismo demasiado, entrelaçado ao populismo penal 
banhado de seletividade, cobra do Estado suas principais funções ante os 
direitos humanos, quais sejam o respeito, proteção e promoção de tais direitos. 
Todavia, o totalitarismo estatal enseja a síntese do obter justiça com vingança 
sob a égide de um juízo próprio e a consequente criação de um truculento estado 
de polícia. Em consonância às ideias propagadas por Zaffaroni, a perda da 
legitimidade do sistema penal promovida por uma descabida seletividade penal 
e por uma política baseada no medo e na repressão, promove um inchaço 
desenfreado das instituições carcerárias, onde a dívida é paga, mas a cidadania 
negada. Nesse sentido, se estabelece o discurso criminológico dos partidários 
da “Segurança Nacional”, no qual a cultura do encarceramento serve como 
válvula de escape e recepciona o “direito penal do inimigo” já que este prevê a 
necessária antecipação da punição, bem como a supressão de garantias 
processuais a fim de extirpar do seio social o agente causador da desarmonia 
do meio, não importando o grau da infração. A obrigação do Estado em cercear 
seu caráter repressivo e segregador, bem como sua função de incutir de modo 
largo e indistinto as premissas isonômicas largamente empregadas no texto 
constitucional e demais legislações, torna-se subsidiária e falha. No escopo de 
promoção de um caráter científico, a pesquisa encontra-se pautada em 
consultas bibliográficas e sites especializados, havendo sido realizada com o 
auxílio do método dedutivo e caracterizando-se assim como uma consulta 
zetética fincada em pressupostos constitucionais, penais e doutrinários. 
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