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RESUMO  

O projeto almeja demonstrar os elementos mínimos existenciais a serem 

assegurados aos presos no ambiente prisional, haja vista a omissão do Estado em 

garantir dignidade àqueles. O presente trabalho corrobora relevância em razão da 

dinâmica dos direitos fundamentais aplicáveis às pessoas em geral, demonstrando, 

também, a atualidade do tema, já que tem como base as decisões do Supremo 

Tribunal Federal sobre: o recurso extraordinário n° 592581 de 2015, o qual se 

determinou ao Poder Executivo reformar estabelecimentos prisionais, 

materializando, desse modo, direitos fundamentais dos presos; o julgamento do 

pedido cautelar contido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

n° 347 de 2015, que comparou o sistema carcerário brasileiro a um “Estado de 

Coisas Inconstitucional”. 

INTRODUÇÃO  

O Estado brasileiro é ineficaz em assegurar prerrogativas constitucionais aos 

presos, o que obsta a efetivação do princípio-matriz da Constituição da República: a 

dignidade da pessoa humana. Isso porque a pena não se atém à restrição da 

liberdade da pessoa, sendo indevidamente estendida ao corpo e ao psicológico do 

transgressor. Em determinados casos, não se tem nem ao menos banho aquecido 

aos presos, o que fomenta, por certo, a necessidade de uma reestruturação 

prisional, com fim de efetivar os direitos fundamentais do preso. 

Nota-se com facilidade o excedente da pena ao preso, mediante abusos 

físicos e mentais, o que, conforme a Suprema Corte, em alguns dos seus julgados 

paradigmáticos, transforma as prisões em “verdadeiros depósitos de pessoas”.   

Com efeito, o Estado - enquanto guardião dos presidiários – deve efetivar um 

mínimo existencial ao preso. Dessa forma, havendo omissão dos órgãos 

competentes para asseguração das prerrogativas mínimas dos presos, 

comprometendo a eficácia dos direitos fundamentais, torna-se o Poder Judiciário 

competente para determinar ao Poder Executivo a promoção de empreendimentos 

emergenciais nas prisões. 

OBJETIVOS 

- Demonstrar a ausência de efetivação da dignidade humana no âmbito 

prisional. 



- Realçar a inafastabilidade do controle jurisdicional em prol dos direitos das 

minorias, impedindo a aplicação do princípio da reserva do possível como óbice para 

a efetivação dos direitos fundamentais dos presos. 

- Ressaltar a audiência de custódia como uma das medidas para solucionar o 

problema carcerário. 

METODOLOGIA 

Neste projeto se utiliza o emprego de doutrinas e julgados paradigmáticos, 

bem como artigos e teses, com o escopo de atingir os objetivos divulgados. A 

análise será em consonância com aspectos éticos - a partir de uma consolidada 

construção filosófica e jurídica – fazendo uso dos métodos dedutivo e qualitativo, 

para que possa, em tese, abandonar o estado de ignorância com a aproximação do 

de conhecimento. 

DESENVOLVIMENTO 

A omissão estatal em dar cumprimento aos direitos e garantias constitucionais 

e legais do preso é difusa. Nesse sentido, os dispositivos, cujo objeto de proteção é 

a pessoa do preso, passam ter aspecto meramente simbólico. O preso, 

considerando a omissa gerência administrativa, deixa de exercer direitos já 

declarados pelo Estado Legislativo, inclusive os introduzidos pelo próprio Poder 

Constituinte, a saber, o artigo 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal cujo teor é: “é 

assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”. 

Como se sabe, a Constituição da República, em seu artigo 5°, §1°, dispõe que 

as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais detêm aplicação 

imediata. No entanto, ao que parece, trata-se de mera literalidade jurídica cuja 

aplicação se restringe por motivos institucionais do Estado ou por interesses dos 

representantes políticos, já que os presidiários são uma minoria invisível e não 

representada na seara política. 

À vista desse cenário, vale destacar a frase de André Ramos Tavares, 

transcrita na doutrina de Pedro Lenza, que resume com clareza à problemática – 

“Como se bastasse à mera declaração jurídica para transformar ferro em ouro”. 

O preso é condenado a ter sua liberdade restrita, mas não a sofrer violência 

física, moral e psicológica. Um problema a qual paira em nossa sociedade é a visão 

equivocada de que o preso perde sua dignidade pelo o que ele fez. Tem-se 

dignidade a partir da qualidade humana, não sendo essa retirada por eventual 

transgressão penal.  



Sobre dignidade, Imannuel Kant a define como o elemento comum do homem 

no reino dos fins, o qual proíbe sua transformação em coisa. Desta feita, o filósofo 

destaca que: “O ser humano é um fim em si mesmo, não um meio do qual esta ou 

aquela vontade possa servir-se a seu talante”. 

Em verdade, vivencia-se um Estado de Coisas Inconstitucional, ideia esta 

trazida do Direito Colombiano, e que, para o ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Luís Roberto Barroso, no julgamento do pedido cautelar da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental n° 347, vem a ser, basicamente, “um 

conjunto de ações e inações”, acarretando, destarte, uma violação massiva de 

direitos fundamentais no ambiente prisional. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Conforme se depreendeu, ainda que preliminarmente, do presente projeto, o 

sistema carcerário brasileiro não cumpre com sua função social em um Estado 

Democrático de Direito, isto é, fazer com que o preso pague seus “débitos” junto à 

sociedade e, também, garantir a sua ressocialização.  

Observa-se, ainda, que a crise carcerária repercutiu (e ainda repercute) 

efeitos nas prisões nacionais em janeiro de 2017. O Brasil tem a 3° maior população 

carcerária do mundo, havendo ainda cerca de 400.000 (quatrocentos mil) mandados 

de prisão sem o respectivo cumprimento. José Eduardo Cardoso, enquanto ministro 

da justiça, comparou as prisões nacionais a verdadeiras masmorras medievais. 

Em vista ao exposto, conclui-se incialmente que se deve ter uma atuação 

planejada e complementar entre os Poderes do Estado e respectivos órgãos, 

aplicando-se políticas públicas, para que se possa superar o atual Estado de Coisas 

Inconstitucional nos presídios brasileiros. 

FONTES CONSULTADAS 

- LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 17. Ed. São Paulo: Saraiva, 

2013, p. 61. 

- KANT, Imannuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Lisboa: 70 Ltda, 

2007, p. 68. 

- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de descumprimento de preceito 

fundamental n° 347. Relator: Marco Aurélio. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=299385. Acesso 

em:28/07/2017. 

- BRASIL. Constituição Federal de 1988. 


