
Calcular o Custo da Exclusão: Ligar Direito Penal, 
Exclusão Política e Desigualdade Socioeconómica
O direito penal visa proteger a segurança social e a estabilidade. Contudo, elementos de procedimento penal moderno, bem 
como de práticas de policiamento em todo o mundo, continuam a refletir os vestígios sociais e políticos da época colonial. Os 
Estados utilizam frequentemente a aplicação da lei, tribunais e prisões contra os pobres e as comunidades marginalizadas por 
razões que pouco têm a ver com a segurança, mas sim com a proteção dos limites da riqueza e dos privilégios. Este abuso de 
poder tem um impacto sobre os direitos humanos, manifestando-se em discriminação, recurso à força com o objetivo de matar, 
tortura, prisão arbitrária e excessiva, aplicação de penas desproporcionadas e condições de detenção desumanas. A isto vêm 
juntar-se diversas formas de opressão cruzadas, nomeadamente género, deficiência, raça, etnia, nacionalidade e classe, que 
afetam negativamente os resultados jurídicos dos grupos marginalizados.

A Campanha Mundial para Descriminalizar a Pobreza e o Estatuto (a Campanha) está a trabalhar para acabar com esta 
injustiça em todo o mundo, contestando a legitimidade das legislações penais que punem as pessoas por quem elas são e não 
por o que fizeram. As chamadas “infrações relacionadas com o incómodo”, em particular, criminalizam as atividades vitais e as 
atividades comerciais informais em espaços públicos. Indícios demonstram claramente as repercussões negativas destas leis 
sobre os direitos das pessoas pobres, e das que experimentam outras formas de exclusão social. No entanto, tal exclusão tem 
implicações políticas, na medida em que os indivíduos marginalizados são impedidos de exercer adequadamente os seus direitos 
e deveres cívicos, tais como o voto, o acesso a representantes políticos e a definição de políticas socioeconómicas.

Originando-se em África, mas com um alcance cada vez mais internacional, a Campanha centrou-se inicialmente na defesa 
dos direitos fundamentais à igualdade, não discriminação, ausência de sujeição a detenções e prisões arbitrárias, bem como a 
tratamentos desumanos ou degradantes. Contudo, há uma necessidade crescente de expandir este âmbito de competências e 
de combater a exclusão política, social e económica decorrente da aplicação destas infrações. A Comissão Africana dos Direitos 
Humanos e dos Povos (CADHP), nos seus Princípios sobre a descriminalização de pequenos crimes em África, faz explicitamente 
referência o impacto socioeconómico negativo das leis contra a vadiagem, afirmando que essas leis tendem a punir, segregar, 
controlar e atentar à dignidade das pessoas com base no seu estatuto socioeconómico. Do mesmo modo, no caso Governo da 
República da África do Sul contra Grootboom, o Tribunal Constitucional da África do Sul decidiu que “...Não existem quaisquer 
dúvidas de que a dignidade humana, a liberdade e a igualdade, valores fundamentais da nossa sociedade, são negadas àqueles 
que não têm comida, vestuário ou abrigo...”.   Tal como sublinhado de novo pela Comissão dos Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais das Nações Unidas, no seu Comentário Geral 4 “... o direito à habitação não deve ser interpretado num sentido restrito 
ou restritivo... Deve, pelo contrário, ser visto como o direito a viver num lugar seguro, em paz e com dignidade”.

Para compreender melhor a complexa interação entre exclusão política, desigualdade socioeconómica e criminalização, a 
Campanha para Descriminalizar a Pobreza e o Estatuto organizará um seminário por videoconferência: Calcular o Custo da 
Exclusão: Ligar Direito Penal, Exclusão Política e Desigualdade Socioeconómica em 24 de março de 2022 às 12h00 UTC. O 
evento reunirá especialistas oriundos de vários setores para explorarem os mecanismos de colaboração interdisciplinar sobre a 
criminalização da pobreza e do estatuto.
Entre os oradores incluem-se: 
• Sr. Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial da ONU sobre o direito a uma habitação adequada,
• Sr. Clifton Cortez, Consultor Mundial do Banco Mundial sobre Orientação Sexual e Identidade de Género,
• Prof. Sana Ben Achour, Professora de Direito Público na Faculdade de Ciências Jurídicas, Políticas e Sociais da Universidade de 

Cartago na Tunísia, e fundadora da organização feminista Beity (Minha Casa), uma casa-refúgio para mulheres em dificuldades,
• Dr. Tarryn Bannister, Diretor de Projeto e Pesquisa, Fórum de Supervisão Civil de Policiamento Africano
Considerações finais por Hon. Maria Teresa Manuela, Comissária Maria Teresa Manuela, Relator Especial Sobre Prisões, Condições 
De Detenção E Policiamento Em África, CADHP.
Moderado por Donald Deya, CEO do Pan African Lawyers Union

Os interessados em assistir a este evento podem clicar aqui.
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