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Simpósio: 06 - A PRISÃO EM PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR: OS DIREITOS 
HUMANOS DA PESSOA EM RECLUSÃO 

 
Resumo: A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é extremamente pródiga 
na enunciação de direitos inerentes à pessoa humana, seja na consagração de Direitos 
Fundamentais, seja ao estabelecer lócus privilegiado dos tratados internacionais de direitos 
humanos na ordem jurídica interna. Em relação aos presos, a Carta Magna é clara ao dispor que 
são assegurados a integridade física e moral. Apesar disso, evidencia-se que a referida proteção, 
também disposta em várias outras espécies normativas, não alcança de maneira satisfatória os 
encarcerados, em total dissonância com o princípio da dignidade da pessoa humana. O sistema 
penitenciário brasileiro não cumpre seu papel de ressocialização do preso e a sociedade 
brasileira assiste inerte por entender, de maneira geral, que os encarcerados são indignos e que 
por isso mesmo merecem tal sofrimento. Embora tal fato se apresente como senso comum na 
sociedade brasileira, a mais alta Corte do país entendeu que o Estado deve ser responsabilizado 
por manter o encarcerado em situação degradante no estabelecimento que cumprem pena, assim 
como também o fez a Corte Interamericana de direitos humanos ao condenar o Brasil a reparar 
danos causados a encarcerados, em virtude da ausência de garantias mínimas à fruição do 
direito à dignidade. O tema ganha relevância no contexto da crise de segurança pública 
enfrentada pela sociedade brasileira, porque na esteira do desenvolvimento de uma “cultura do 
medo”, grupos estigmatizam e desumanizam os detentos, entendendo que estes não possuem 
direitos, pois escolheram a “vida do crime”. A reflexão leva em conta alguns pontos relativos 
ao dilema existente entre segurança pública e direitos humanos, bem como os alicerces jurídicos 
que fundamentam o entendimento do Pretório Excelso que, de certo modo, procurou resgatar a 
“cidadania” dos detentos. O principal objetivo deste estudo é discutir o posicionamento do 
Supremo Tribunal Federal, acerca da responsabilização do Estado em indenizar detento 
submetido a condição degradante no âmbito do sistema prisional, sendo para isto utilizado na 
pesquisa o método hipotético-dedutivo porquanto, a partir de algumas hipóteses pré-
estabelecidas e sujeitas à comprovação ao longo do estudo, serão extraídas determinadas 
conclusões acerca da conduta do Estado brasileiro no tratamento da questão penitenciária. 
 



PALAVRAS-CHAVE: Direito Humanos; Direito dos presos; Responsabilidade do Estado; 
Supremo Tribunal Federal. 


