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Simpósio: DIGNIDADE HUMANA E DIREITO PENAL 

 

RESUMO: Historicamente a dignidade da pessoa humana tem fundamento basilar no 

pensamento clássico e no idealismo cristão. No Antigo e Novo Testamento da sagrada escritura 

(bíblia), onde vislumbra referências de que o ser-humano foi criado a imagem e semelhança de 

Deus; uma aplicação sob o prisma conexo com o atributo da humanidade, considerando-se 

todos, e não somente os cristãos, que dotado de valor próprio. Mas na Antiguidade Clássica, 

essa dignidade estava vinculada a ideia de posição social considerado como um reconhecimento 

social. É certo que, a dignidade da pessoa humana dependia da admiração que um terceiro 

atribuía. Quando do cristianismo, dispondo sobre a religião do  Império, constata-se a atuação 

do Papa São Leão Magno, onde a dignidade consistia em um sentido religioso (o homem feito 

a imagem e semelhança de Deus, mediante voluntária crucificação de Jesus). No seu 

entendimento, o ser-humano é digno porque o Criador o fez como espelho na grandeza de si 

mesmo, e somente isso era suficiente. Observa-se a existência de raízes jusnaturalistas desde 

Platão e Aristóteles, com maior importância quando do Iluminismo, século XVIII, nos ideais 

de contrato social. Decorre da corrente do pensamento jurídico que defende a existência de 

direitos inerentes à condição humana, nascendo junto com o homem, e acompanhando-o 

durante toda a sua existência. Sendo uma consciência preexistente à própria consciência 

humana, ou seja, seria a base para as regras jurídicas postas pelo Estado, e não se confundindo 

com ele. As Constituições nos estados democráticos de direito, ocupa um lugar centralizado, 

estabelecendo reconhecimento à força normativa dos princípios, também a vinculação à 

consecução do seu conteúdo. O Direito Penal sofreu atualização, nesse processo, na formação 

de novos tipos penais, bem como na interpretação dos já existentes, assim como a retirada do 

ordenamento das normas obsoletas, em descompasso com a realidade social normativa. Assim 

o legislador, fazendo o caminho inverso, em observância aos ditames constitucionais, deve 

criminalizar condutas (mais danosa à harmonia social), e descriminalizar muitas outras (que 

não se justifica integrar a seara mais gravosa do Direito). Contudo, a dignidade humana, coluna 

cervical do ordenamento jurídico brasileiro, com o seu conteúdo ético e valorativo, traz as 

questões jurídico-penais a necessidade em se enxergar o humano que será alcançado pela 

norma, assim como o resultado prático na sua aplicação. 
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