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1. Resumo 

O tema em questão leva em conta a constitucionalidade da recente decisão do 

Supremo Tribunal Federal que indeniza pessoas mantidas presas em situações 

desumanas de degradantes. Há aqui um choque entre dois institutos, o dever de 

garantir a segurança pública do estado e a violação de dignidade humana do 

homem. Até que ponto pode-se violar um direito fundamental e qual é o seu valor? 

2. Introdução 

 Este trabalho tem a finalidade de estudar a constitucionalidade das atuais 

decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que indenizaram pessoas 

mantidas presas mesmo em condições desumanas. Com a criação da Declaração 

de Direitos Humanos, em 1948, foram criados vários meios de proteção à dignidade 

humana. A dignidade Humana é um atributo inerente a todo o ser humano, sendo 

apenas incluída em ordenamentos jurídicos para que seja promovida e protegida 

pelo Estado, sendo considerada um dos pilares de criação do Estado Democrático 

de Direito, não obstante, estando expressamente proibido o tratamento desumano 

na Carta Magna Brasileira junto com outros institutos decorrentes de tratados de 

direitos humanos assinados pelo País.  

 O Estado tem o poder-dever de garantir a todos a dignidade humana, porém 

tem falhado quando se trata daqueles em que se encontram em presídios e para se 

redimir, o Supremo Tribunal Federal, tem indenizado aqueles que se foram mantidos 

presos mesmo em situação desumana. 

3. Objetivo 

 Com esse artigo pretende-se analisar a constitucionalidade da decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal questionando a conversão da violação dos 

direitos humanos em pecúnia. Essa decisão pode ser entendida como insipiência de 

norma constitucional, devendo ser analisada. 

4. Metodologia 

 Para alcançar o objetivo proposto será adotado o método analítico-

compreensivo, ou hermenêutico, próprio das ciências normativas, realizado por meio 

de juízos ou raciocínios de subsunção dos fatos às normas, como também, de 



otimização, tendo em vista a natureza principiológica (no sentido pós-positivista) das 

normas a serem examinadas. 

5. Desenvolvimento  

 A dignidade da pessoa humana teve surgimento num cenário denominado 

pós-positivismo, onde surge como núcleo central do constitucionalismo de valores 

do Estado Democrático de Direito e dos direitos fundamentais. 

“Carlos Roberto de Siqueira Castro observa que o 

postulado da dignidade humana “assumiu o papel de eixo 

central do Estado Democrático de Direito, cuja 

configuração [...] projeta-se hoje muito mais rumo à 

sociedade e ao mundo, do que propriamente em direção à 

organização do Estado e à tipologia dos poderes 

representativos da soberania” (“O princípio da dignidade 

da pessoa humana nas Constituições abertas e 

democráticas” 1988-1998: Uma década de Constituição, 

Margarida Maria Lacombe Camargo [org.] pg. 108) 

 O Iluminismo foi um dos grandes responsáveis por essa mudança, uma vez 

que ocorreu a transmutação da religião pelo homem, colocando-o no centro do 

sistema de pensamento. Destacando-se o pensamento de Immanuel Kant, pioneiro 

na formulação da concepção moderna da dignidade humana. 

“Kant desenvolve a ideia de que todos os seres humanos, quaisquer que sejam, são 

igualmente dignos de respeito, sendo que o traço distintivo do homem, como ser 

racional, está no fato de existir com um fim em si mesmo. Por esta razão ele não 

pode ser usado como um simples meio, o que limita, nessa medida, o uso arbitrário 

desta ou daquela vontade” (Leituras Complementares de Constitucional: direitos 

fundamentais, Marcelo Novelino Camargo [org.] pg. 115) 

 Antes da democratização do Brasil, fora editada a Declaração Universal de 

Direitos Humanos, onde estão previstos todas as violações aos direitos 

fundamentais dos homens. O Brasil é signatário, não só desta como também de 

outras declarações que visam a proteção dos direitos fundamentais do homem, 

tendo as disposições legais presentes destas declarações inseridas na nossa 



Constituição Federal de 1988 como direitos fundamentais, que se encontram 

elencados nos incisos do art. 5º e em outros artigos de seu texto. 

6. Resultados Preliminares 

Em primeira analise, pode-se dizer que o Supremo Tribunal Federal, ao proferir tal 

decisão, entendeu que o direito à dignidade humana deveria prevalecer. Entretanto, 

ao fazer isso, acabou estipulando um valor, dando a entender que sua dignidade 

pode ser ferida e, se caso for, poderá receber uma recompensa por tal feito.  
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