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Simpósio: DIGNIDADE HUMANA E DIREITO PENAL 

 

RESUMO: No Brasil, a Constituição Federal de 1988 apresenta como princípio fundamental 

a dignidade humana entendida não só como um direito a pessoa, mas como essência do ser 

humano e com o Estado subserviente a esta pessoa. Aliado a Carta Magna, existe uma das mais 

avançadas leis penitenciárias da América do Sul, a Lei nº 7.210, do ano de 1984, a Lei de 

Execuções Penais que tem caráter misto, ou seja, administrativo e jurisdicional, com a 

finalidade de reintegrar essa pessoa à sociedade. Assim, a lei elenca em seu artigo 3º assegurar 

à pessoa condenada e ao interno, os direitos que não foram atingidos pela sentença ou pela lei. 

Entretanto, a realidade dos presídios acaba sendo totalmente contrária, de maneira que os 

benefícios previstos não são oferecidos em conformidade com a lei. Segundo o último 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, publicado pelo Ministério da 

Justiça em junho de 2015, os números divulgados pelo Ministério da Justiça, no sistema 

penitenciário, o Brasil já conta com mais de 622.000 presos. Destes, 40% está em situação provisória, 

aguardando julgamento, o que coloca o Brasil na terceira posição mundial de maior população 

de presos estando atrás dos Estados Unidos e China. O objetivo do presente trabalho é analisar 

o descompasso entre a realizada dos presídios brasileiros e o que define a Lei de Execuções 

Penais. Esta lei como já referida, uma das mais avançadas leis da América do Sul, demonstra-

se, lamentavelmente, ineficiente no que se diz respeito ao cumprimento da pena; ao processo 

de reintegração dos presidiários à sociedade e a desobediência à cartilha dos Direitos Humanos. 

Como resoluções para o problema, especialistas e organizações tem apresentado possibilidades 

para tornar efetiva a lei aliada ao princípio constitucional tais como aumentar as penas 

alternativas, propiciar maiores investimentos nas opções de trabalho e estudo e separação de 

presos provisórios dos condenados por exemplo. Para concluir, ressalta-se a importância da 

criação de programas governamentais que venham a motivar os apenados na busca de uma vida 

diferente, longe da criminalidade. É preciso investir na recuperação destas pessoas e mostrar-

lhes que existe solução para os problemas e desafios que estão enfrentando. A metodologia 

utilizada na presente pesquisa foi a bibliográfica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos; Presídios Brasileiros; Presos. 

mailto:adv.fabricio.jus@gmail.com

