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Simpósio: DIGNIDADE HUMANA E DIREITO PENAL  

 

RESUMO: O princípio da dignidade humana edifica o constitucionalismo contemporâneo, a 

partir do qual deve o Estado atender a uma dimensão simultaneamente negativa e positiva. O 

aspecto negativo refere-se à vedação da agressividade discricionária do ente estatal em face dos 

indivíduos, eis que estes passam a ter direitos reconhecidos e declarados, oponíveis ao poder 

oficial. A dimensão positiva, por seu turno, diz respeito ao caráter “prestacional” a que se 

incumbe o Estado, visando garantir o mínimo existencial. Logo, a dignidade da pessoa humana 

constitui o núcleo de onde se irradiam os direitos fundamentais materiais, conferindo aos 

sujeitos o seu devido valor e impondo ao Estado o dever de observância à ínsita condição 

jurídica de cada qual. Todavia, o ordenamento normativo, per si, não possui capacidade para 

conceder a efetiva dignidade a todos os seres humanos, porquanto apenas traça o princípio em 

questão como diretriz construtiva do universo jurídico. Sendo assim, ainda que a dignidade da 

pessoa humana tenha sido consagrada como um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil, não está ela isenta de ser relativizada faticamente, tendo em vista que a realidade material 

é determinada por complexas estruturas de poder. Em se tratando de direito penal, é evidente a 

discrepância do plano do “dever ser” em relação ao “ser”, fato que a criminologia crítica 

identificou empiricamente, contrapondo as funções reais às manifestas do discurso punitivo. 

Tal disparidade ocorre em todas as sociedades que institucionalizam o aparato punitivo. Isso 

porque nunca se teve a pretensão de materializar na íntegra o extenso programa idealizado pelos 

processos de criminalização primária, nem sequer em parcela relevante, pois é impossível e 

distorceria os critérios democráticos, que seriam destruídos em prol de um Estado de polícia. E 

ademais, o escopo do direito penal – tomando como base a sua experiência real - não é 

condizente com as diretrizes consagradas pelas cartas magnas que regulam juridicamente o 

poder político. Nesse sentido, existe uma tamanha diferença entre os delitos que realmente 

ocorrem e aquela ínfima parcela que chega à cognição do Estado; sendo o quantum 

juridicamente desconhecido denominado “cifra oculta”. As agências de criminalização 

secundária têm limitada capacidade operacional, por isso não existe outra alternativa senão 

proceder sempre de modo seletivo. A capacidade insuficiente em relação ao que lhes é 

recomendado obriga-os a optar pela inatividade ou pela seleção. Como a inatividade acarretaria 

no desaparecimento das agências de controle, estas optam pela seleção: fato que se condiciona 

às circunstâncias conjunturais e lesa por si só, de forma inequívoca, a dignidade humana e 

direitos fundamentais - derivados do princípio em referência - de uma parcela específica da 

população. Tal processo de seletividade secundária realiza a segregação de indivíduos 

estigmatizados socialmente – que muitas vezes são inúteis ao capital- consumando o objetivo 

do direito penal, qual seja, a contenção da pobreza mediante o gerencialismo diferencial da 

criminalidade. 
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