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RESUMO: A realidade jurídica contemporânea estabeleceu a construção de 
sistemas normativos integrativos aos direitos humanos, dentro dos 
ordenamentos jurídicos democráticos, como mecanismo de garantia da 
sobrevivência humana. Nessa esteira, por uma perspectiva histórica dos direitos 
humanos no desenvolvimento das sociedades, eles se consubstanciam como 
valores axiológicos destinados à realização da dignidade da pessoa humana no 
Estado Democrático de Direito. Sua análise periodizada permite compreender 
que a proteção transnacional dos direitos foi conquistada com a positivação dos 
direitos humanos, reconhecendo-os como direitos sociais de dever do Estado a 
sua concretização. Nesse sentido, o cenário jurídico brasileiro se respalda na 
égide dos direitos fundamentais elencados na Constituição da República de 
1988, que prevê o respeito aos direitos essenciais à sobrevivência humana como 
elementos fundantes de norteamento de todo o ordenamento, sendo dever do 
Estado a garantia do mínimo existencial a todos os cidadãos, quando da 
cominação e aplicação das leis. Ocorre que, no entanto, há um distanciamento 
evidente entre o texto constitucional e a realidade do direito penal, que evidencia 
a ingerência estatal para garantir condições de vida digna aos apenados. Soma-
se a essa realidade o estabelecimento de um poder punitivo incoerente, que se 
fundamenta somente na criminalização de condutas como forma de reprovação 
dos delitos, sem preocupação com as funções de prevenção social e com a 
saúde mental e física dos apenados. Em atenção pormenorizada aos presídios 
federais existentes no Brasil, percebe-se que o isolamento que são submetidos 
os indivíduos revelam a desvinculação desses estabelecimentos com a 
ressocialização dos indivíduos e com os cuidados com a saúde psicológica dos 
cidadãos. Nesse sentido, o presente estudo tem por objetivo analisar as 
condições de saúde mental dos presos e custodiados dos presídios federais e 



os seus impactos na efetividade dos direitos humanos dos apenados. Nesse 
desiderato, o presente estudo é pertinente e se justifica por analisar os dados 
qualitativos das condições dos presos federais, com o intuito de discutir políticas 
públicas para garantir a dignidade humana e a saúde mental dos apenados. Essa 
incursão será realizada por meio de pesquisa bibliográfica e documental dos 
instrumentos legislativos de execução penal e de regulação dos presídios 
federais, com fundamento nos métodos dialético e fenomenológico dos relatórios 
produzidos pelo Departamento Penitenciário Nacional - Depen, em 2019. Como 
resultados parciais obtidos, observa-se que de 832 vagas, há a ocupação de 437 
detentos, em que não se há registro de rebeliões, apesar de abrigarem presos 
de 14 diferentes organizações criminosas do país. Além disso, segundo relatório 
do Depen, mesmo com o aparato físico dos presídios federais, cerca de 12% dos 
custodiados recorreram ao suicídio e 60% sofrem de psicoses, alucinações 
auditivas, desorientação decorrentes da prisão. 
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