
 
 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

MESTRADO EM DIREITO PÚBLICO E EVOLUÇÃO SOCIAL 

 

 

  

 

 

RACIONALISMO PENAL E DIREITO PENAL 

MÍNIMO: LIMITES AO PODER DE CRIMINALIZAR NA 

PERSPECTIVA DA CARTA MAGNA DO BRASIL. 

 
 

 

 

 

ALEXANDRE LEOPOLDO MARINS RIBEIRO MORAES 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2013 

  



 
 

ALEXANDRE LEOPOLDO MARINS RIBEIRO MORAES 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACIONALISMO PENAL E DIREITO PENAL 

MÍNIMO: LIMITES AO PODER DE CRIMINALIZAR NA 

PERSPECTIVA DA CARTA MAGNA DO BRASIL. 
 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa 

de Pós- Graduação-Mestrado em Direito Público e 

Evolução Social, como requisito parcial para a 

obtenção do título de Mestre em Direito. 

  

 

Orientador: Prof. Dr. Carlos E. A. Japiassú. 
 

 

Rio de Janeiro  

2013 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

M827r  

 

 Moraes, Alexandre Leopoldo Marins Ribeiro. 

 

        Racionalismo penal e direito penal mínimo: limites ao poder de  

            criminalizar na perspectiva da carta magna do Brasil./ Alexandre  

           Leopoldo Marins Ribeiro. – Rio de Janeiro, 2013. 

    

          111 f. : 30 cm. 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

Aos meus pais, pela educação, que se fez mais efetiva pelo 

exemplo, incentivo permanente e incondicional apoio aos 

meus projetos.  

Aos meus irmãos, pelo companherismo e incentivo nessa 

trajetória.  

A minha querida avó Branca, pelo carinho e valiosas 

lições de vida. 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

O magistério no Curso de Direito instigou-me ao aprofundamento dos estudos da 

ciência penal, pois constatei a premente necessidade de conjugá-la  com a contribuição de outras 

áreas, como a |Filosofia, Sociologia, Ciência Política, segundo vertente multidisciplinar.  

Em síntese, no convívio com alunos e debates durante as aulas, ficou mais do que 

evidente que o Direito não constitui uma ilha. A complexidade dos problemas a enfrentar não 

admite passar ao largo de avanços no conhecimento de outras especialidades, que têm 

significativo potencial de cooperar para a compreensão de fenômenos humanos, em sua 

dimensão individual e coletiva. 

Animado por essa convicção, tomei a iniciativa de complementar a formação jurídica 

com o investimento de tempo e energias em cursos de pós gradução lato sensu e, posteriormente 

no Mestrado em Direito.   

Essas justificativas conferem particular significado à presente conclusão do Mestrado 

em Direito Público, precisamente na Linha de Pesquisa atinente aos Direitos Fundamentais e 

Novos Direitos.  Trata-se de momento de profunda alegria e realização profissional, embora 

esteja consciente de que representa apenas um degrau, na longa estrada a percorrer, como 

professor e estudioso apaixonado do Direito Penal. 

Como ocorre nesses empreendimentos, o caminho foi árduo, muitos os desafios a 

enfrentar; todavia, a satisfação traduz a melhor recompensa.  Sob o ponto de vista individual, o 

melhor de tudo é verificar que, nessa trajetória, nunca estive sozinho ou desamparado.  Felizmente, 

pude contar com o inestimável apoio de muitas pessoas, cuja generosidade foi decisiva para que 

alcançasse a meta ansiosamente esperada.   

Por justo reconhecimento, colho a oportunidade para manifestar agradecimento 

especial:  

 

Ao Prof. Dr. Carlos Eduardo Adriano Japiassú meu orientador, pelos valiosos 

conhecimentos e reflexões proporcionadas durante os encontros de orientação e aulas do Grupo 

de Pesquisa do Programa de Pós graduação da UNESA, imprescindíveis ao aprofundamento 

profissional e à realização da Dissertação. Além disso, a segurança de sua tranquila orientação 

foi decisiva para a superação dos momentos mais difíceis.  



 
 

Ao corpo docente do Mestrado em Direito da Universidade Estácio de Sá  em especial 

aos professores Dra Vanice Lírio do Valle, Dr Vinicius da Silva Scarpi, Dr. Marcello Raposo 

Ciotolla, Dr. Rogério José Bento Soares do Nascimento, Dr. Edna Raquel Hogemann, Dr. Fabio 

Corrêa Souza de Oliveira de Oliveira, Dr. Lênio Luiz Streck,  Dr. Rafael Mário Iorio Filho, cujas 

aulas também fortaleceram o crescimento profissional e a elaboração desse trabalho. 

Aos colegas, pelo companherismo, convivência durante as aulas, constantes incentivos e 

conversas acadêmicas diárias com importantes trocas de experiências, que contribuíram para o 

desenvolvimento de minhas ideias. 

Aos funcionários da Secretaria do Programa de Mestrado em Direito da UNESA pela 

calorosa recepção diária e oportunos esclarecimentos ao longo do curso. 

Aos amigos, tão numerosos que é impossível citar individualmente,  por todo o 

incentivo, parceria e compreensão pelos momentos de ausência.  

A querida Aline, pelo incondicional apoio, compreensão e constante incentivo.   

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Na presente Dissertação, examinam-se perspectivas de evolução do Direito Penal, em 
consonância com os comandos constitucionais, com destaque à proteção de bens jurídicos, na 
esteira dos Direitos Fundamentais.  Especificamente, a pesquisa procurou alcançar os 
seguintes propósitos: Analisar o conceito de bem jurídico, à luz de comandos constitucionais 
que se refletem no Direito Penal, com realce aos direitos fundamentais; debater mandamentos 
derivados da Carta Magna vigente e extensivos ao Direito Penal, ressaltando aqueles atinentes 
à intervenção mínima, ao combate à ofensividade, à proteção deficiente bem como à vedação 
de excesso; aprofundar a investigação da expansão da legislação penal e dos necessários 
limites aos mandados de criminalização, na vigência da Constituição da República; examinar 
propostas derivadas dos nexos entre o Racionalismo Penal, a Justiça Restaurativa e as Penas 
Alternativas no Brasil contemporâneo, tendo em vista a humanização e a efetividade dos 
resultados da justiça penal. Sob o prisma metodológico, o estudo apoiou-se em fontes 
derivadas da legislação, doutrina (nacional e estrangeira) e jurisprudência. As fontes 
consultadas contribuíram para melhor compreensão de diretrizes serem observadas na 
aplicação de medidas penais, suas alternativas, tendo em vista os bens jurídicos protegidos, o 
que vai além da hermenêutica funcionalista-positivista.  Em linhas gerais, o estudo leva a 
concluir no sentido da necessidade de compreensão dos nexos existentes entre a Carta Magna, 
a criminalização, o racionalismo penal e as possibilidades concretas de evolução da justiça, 
tendo em vista sua efetividade e construção de uma sociedade fundamentada na solidariedade, 
humanização e proteção de direitos fundamentais de todos os cidadãos.  Sob essa linha de 
interpretação, cumpre problematizar e superar a rigidez da concepção de justiça penal como 
vingança, respeitando os limites estabelecidos à atuação do ente estatal, o que abre espaço ao 
fortalecimento de medidas situadas no âmbito da justiça restaurativa e das penas alternativas, 
entre outras possibilidades, fundamentadas em princípios consagrados na Constituição 
vigente. 

 

Palavras-chave: Constituição e Direito Penal Mínimo; Criminalização  Racionalismo Penal; Justiça 
Restaurativa 



 
 

ABSTRACT 

In this dissertation, examined future trends with regard to criminal law, in line with 
constitutional commands, with emphasis on protection of legal goods and protection of 
fundamental rights.  Specifically, the survey sought to achieve the following purposes: to 
analyze the concept of legal and, in the light of constitutional commands that are reflected in 
the criminal law, with emphasis on fundamental rights; discuss commandments derived 
from Magna Carta and extensive criminal process, emphasizing those relating to minimum 
intervention, combating offensiveness, underprotecting the excess seal; further research of 
the expansion of the criminal legislation and the necessary limits to warrants of 
criminalisation, in the presence of the Constitution of the Republic; examine proposals 
derived from the nexus between Criminal rationalism, restorative justice and Alternative 
sentences in contemporary Brazil, with a view to humanizing and the effectiveness of the 
results of Criminal Justice.  Under the Prism, the study supported derived sources of 
legislation (national and foreign) doctrine and jurisprudence. The sources consulted have 
contributed to better understanding of guidelines be observed in applying criminal measures, 
their alternatives, in view of the legal goods protected, which goes beyond the functionalist-
positivist hermeneutics.  Generally speaking, the study leads to complete in the sense of the 
need for understanding of the nexus between the Magna Carta, the criminal and the 
rationalism concrete possibilities of evolution of Justice, with a view to its effectiveness and 
building a society based on solidarity, humanization and protection of fundamental rights of 
all citizens.  Under this line of interpretation, we must discuss and overcome the rigidity of 
the conception of criminal justice as revenge, respecting the limits to the role of the State, 
the entity that makes room to strengthen measures situated in the context of restorative 
justice and alternative sentences, among other possibilities, based on the principles 
enshrined in the Constitution in force.   

 

Keywords: Constitution and criminal procedure; Criminal Rationalism; Restorative Justice 
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INTRODUÇÃO 

  

Em termos genéricos, a violência manifesta-se por meio da tirania, da opressão e do 

abuso da força, mediante constrangimento exercido sobre alguém, para obrigá-lo a fazer ou 

deixar de fazer um ato qualquer.  

Aplicando o conceito à sociedade brasileira, parece evidente que a violência constitui 

característica recorrente.  De início, evidente mediante a escravidão (com os índios e, em 

seguida, com a mão de obra africana), a colonização mercantilista, acentuada por fenômenos 

como o coronelismo, a predominância das oligarquias, em período anterior e posterior à 

proclamação formal da Independência em relação a Portugal, coerente com um Estado de 

feição autoritária e burocrática, representam indicadores da violência que atravessa a história 

do Brasil. 

No transcurso do tempo, são inegáveis outras particularidades que favorecem o 

acirramento da violência. Entre muitas, pode-se citar a urbanização, que incentivou o afluxo de 

expressivo contingente populacional ao meio urbano, que propiciou o crescimento desordenado 

das cidades e a carência de equipamentos públicos para acolher essa população.  

Mais recentemente, o aumento da violência é fortalecido pela sociedade consumista, 

que cria expectativas, não raro frustradas pela exclusão das classes marginalizadas que, entre 

outros obstáculos, encontram expressivas dificuldades de inserção no mercado de trabalho. 

Por outro ângulo de análise, não se pode ignorar a histórica omissão do poder público, 

especialmente no Brasil, no que se refere ao compromisso de implementar políticas públicas 
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compatíveis com as emergentes demandas, o que se agrava, no que diz respeito à prevenção e 

enfrentamento dos problemas sociais.   

Na mesma linha de pensamento, vale registrar a violenta conivência entre segmentos 

da polícia, além de iniciativas de representantes do Legislativo de todos os níveis e, inclusive, 

de autoridades do poder judiciário.   

Nessa perspectiva, merece realce a corrupção, uma das piores expressões da violência, 

que se manifestam como faces da mesma moeda.  Todavia, não se pode admitir que a violência 

esteja diretamente associada a mazelas sociais como miséria, fome, desemprego, pois nem 

todos os tipos de criminalidade derivam das condições econômicas. Como sublinhado, um 

Estado ineficiente e inoperante no que se refere a políticas públicas de segurança, fortalece a 

ampliação da sensação de injustiça e impunidade; provavelmente, a principal causa da 

violência. 

A esse respeito, é pertinente assinalar que, em um Estado Democrático de Direito, tal 

como consagrado na Lei Maior do país, a repressão controlada e a polícia detêm funções 

cruciais no controle, prevenção e combate à criminalidade.  

Segundo pertinente lição do antropólogo e ex-secretário Nacional de Segurança 

Pública, Luiz Eduardo Soares1: "Temos de conceber, divulgar, defender e implantar uma 

política de segurança pública, sem prejuízo da preservação de nossos compromissos históricos 

com a defesa de políticas econômico-sociais. Os dois não são contraditórios”. 

Na evidente lacuna dessas providências e, diante da ampliação da sensação de 

insegurança na sociedade, não obstante o caráter garantista da vigente Carta Magna, que 

                                                             
1Entrevista de Luiz Eduardo Soares ao portal Acessa.com. Disponível em 
http://www.acessa.com/gramsci/?page=visualizar&id=253 Acesso em 05.06.2013. 
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confere prioridade à dignidade da pessoa humana, ao devido processo legal e à presunção de 

inocência, observa-se no cenário brasileiro a tendência à ampliação do agravamento de penas, 

como se tais medidas representassem solução milagrosa ao problema da violência social.   

O problema se agrava, quando se identifica a expectativa da sociedade no sentido de 

mais rigor na punição de acusados, a atuação dos meios de comunicação de massa na 

manipulação de representações sociais quanto às formas de repressão da violência, mediante 

exploração de dramas humanos, além da receptividade de lideranças políticas, as quais (sob 

influência do populismo político) parecem admitir o pressuposto de que o rigor na penalização 

e criminalização signifique solução ao dilema advindo da sensação de insegurança social.    

Por evidente, tal problemática é apresentada ao judiciário, a quem compete, em última 

instância, pronunciar-se acerca de medidas compatíveis com a solução do dilema.  Porém, o 

paradoxo repousa no confronto entre a força constitucional, como documento preponderante do 

Estado Democrático de Direito e as obsoletas expectativas quanto à efetividade da pena como 

elemento de ressocialização e reintegração à sociedade.  

Ainda no Brasil nota-se um perfil autoritário de sociedade que se manifesta mediante 

duas manifestações, ainda que implícitas: a primeira modalidade de autoritarismo, é de 

natureza psicossocial, fomentado pela sensação de insegurança, característica da vida 

contemporânea, no Brasil e no mundo. A segunda modalidade envolve autoritarismo 

ideológico latente, não manifesto, nunca explicitado abertamente, que consiste no preconceito 

contra negros, entre outros grupos designados como minorias.2. 

Em face desse grave desafio com o qual se deparam não só os profissionais do Direito, 

mas também aqueles encarregados da gestão pública nas diferentes instâncias e os cidadãos, no 

                                                             
2 FRAGOSO, C.F. Autoritarismo e sistema penal. Tese. Doutorado em Direito Faculdade de Direito. 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2011, p.241. 
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plano individual e coletivo, elaborou-se a presente Dissertação de Mestrado, cujos objetivos 

são explicitados a seguir: 

Objetivos 

Analisar o conceito de bem jurídico, à luz de comandos constitucionais que se 

refletem no Direito Penal, com realce aos direitos fundamentais.  

Debater mandamentos derivados da Carta Magna vigente e extensivos ao 

processo penal, ressaltando aqueles atinentes à intervenção mínima, à ofensividade, à proteção 

deficiente e à vedação de excesso.  

Aprofundar a investigação de mecanismos determinantes da expansão da 

legislação penal e dos necessários limites aos mandados de criminalização, na vigência da 

Constituição da República.   

Examinar propostas derivadas dos nexos entre o Racionalismo Penal, a Justiça 

Restaurativa e as Penas Alternativas no Brasil contemporâneo, tendo em vista a humanização e 

a efetividade dos resultados da justiça penal.  

Do ponto de vista metodológico, realizou-se pesquisa de natureza descritiva e 

documental, com fundamento interdisciplinar, que se apoiou em fontes legais e doutrinárias 

(autores brasileiros e estrangeiros) e jurisprudenciais, bem como em dados coletados pela 

Fundação Getúlio Vargas, alusivos à produção legislativa e seus fundamentos, na seara do 

processo penal.  O modelo que norteia a investigação é o crítico-dialético, eis que parte do 

pressuposto de que o fenômeno da violência e do correspondente tratamento no plano da 

legislação, guarda coerência com a evolução da sociedade e seus determinantes de natureza 

excludente em relação aos despossuídos do ponto de vista socioeconômico, em confronto com 

avanços da sociedade no âmbito da Carta Magna.   
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A dissertação está estruturada em quatro capítulos, como se descreve a seguir.  

No primeiro capítulo, intitulado A Tutela dos Direitos Fundamentais no 

Ordenamento Jurídico Brasileiro, a ênfase recai no exame da positivação do mencionado 

elenco de direitos na Carta Magna, o que lhes confere irrestrita garantia.   

No segundo capítulo, sob a designação de A Constitucionalização do Direito 

Penal, trata-se de analisar o conceito de bem jurídico e as correspondentes divergências 

doutrinárias, para sublinhar os reflexos da Lei Suprema do ordenamento jurídico no que se 

relaciona com a intervenção mínima, e o combate à ofensividade e lesividade.       

No terceiro capítulo, com o título de Racionalismo Penal na Contemporaneidade 

e seus determinantes socioculturais e ideológicos; a tendência à vitimização da sociedade e o 

descrédito na proteção, além dos paradoxos decorrentes do protagonismo de gestores atípicos 

na moralização social.  

No Capítulo 4, nominado como a Expansão do Direito Penal no Brasil, os 

supostos mandados de criminalização presentes na Constituição e uma análise sobre o 

racionalismo Penal no Brasil Contemporâneo com suporte em dados de pesquisa empírica, 

analisam-se argumentos relacionados a normas de comportamento; de sanção bem como 

menção a referencias externas e à gramática de motivos, tangenciando a teoria da pena e outros 

argumentos, além das possibilidades e limites da Justiça Restaurativa, e das Penas Alternativas.   

Ao final, derivam-se conclusões e sugestões que podem contribuir para 

fortalecer o estabelecimento de limites à criminalização sob perspectiva da garantia de direitos 

constitucionais, o que abre espaço à necessária implementação de políticas públicas voltadas à 

prevenção da violência e reforço à sociedade solidária e inclusiva.    
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CAPÍTULO 1 

A TUTELA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

1.1 –Direitos Fundamentais: conceitos essenciais e sua positivação  

 

Uma das maiores conquistas da humanidade nos últimos séculos foi a positivação dos 

direitos fundamentais nos ordenamentos jurídicos, cujo reconhecimento foi um passo 

importante para que nunca mais se aplique qualquer forma de violência contra a espécie 

humana. Nessa perspectiva de análise, os direitos humanos se aproximam do conceito de 

direitos fundamentais, pois decorrem da própria natureza dos homens.3 Os direitos 

fundamentais (ou humanos, civis, naturais, da liberdade, individuais) são preexistentes ao 

ordenamento jurídico, inalienáveis, imprescritíveis e dotados de eficácia erga omnes.4 

A recepção dos direitos individuais no ordenamento jurídico é fruto de longa 

trajetória, que tem raízes no pensamento e na arquitetura política do mundo helênico, passando 

pelo período da Roma Imperial e Republicana, para retomar seu vigor nas ideias que 

alimentaram o cristianismo, o protestantismo, o renascimento e florescer no seio das ideias 

políticas e filosóficas das correntes de pensamento dos séculos XVII e XVIII.5   

A construção da teoria dos direitos fundamentais representou muitos avanços, que 

alçaram a figura do homem, de joguete nas mãos dos deuses gregos ou de parte indistinta das 

                                                             
3 TORRES, Ricardo Lobo. Direitos Fundamentais. Dicionário de Filosofia do Direito. Coordenador: Vicente de 
Paulo Barreto. São Leopoldo: Editora Unisinos. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2009. p.243. 
 
4TORRES, Ricardo Lobo. Op.Cit. p.245. 
5 HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 2002.p.214. 
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comunidades nos Estados antigos, ao centro de seus próprios pensamentos e realizações dentre 

as quais o Estado e o Direito.   

Alguns momentos históricos foram igualmente importantes na construção da teoria 

dos direitos fundamentais, como o cristianismo, o iluminismo-humanista, com destaque à obra 

de Immanuel Kant e o refluxo dos horrores da Segunda Guerra mundial nessa ordem.6  

Sobre o surgimento da expressão direitos fundamentais e seu fundamento, vale 

recorrer a Perez Luño , quando esclarece que: 

 

El término “derechos fundamentales”droits fondamentaux”, aparece em Francia hacia 
1770  en el movimiento político y cultural que condujo a la Declaración de lós 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La expressión há alcanzado luego 
especial relieve em Alemania, donde bajo el título de ls Grundrechte se há articulado 
el sistema de relaciones entre el individuo y el Estado, en cuanto fundamento de todo 
el orden jurídico- político.7 

 

A concretização dos direitos individuais nos fragmentários documentos 

constitucionais ingleses do século XVII- Petition of Rights, de 1628, Habeas Corpus 

Amendment, de 1679 e o Bill of Rights, de 1689- atendia ao objetivo fundamental de limitar o 

poder do Estado, submetendo-o aos direitos individuais, que se colocavam acima do Estado, 

limitando-se o ordenamento estatal à revelação desses direitos naturais pela técnica 

declaratória, para conferir anterioridade e inviolabilidade.8 

Tendo em conta as inúmeras atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial aos 

seres humanos, elaborou-se o primeiro documento de Declaração Internacional de Direitos 

Humanos, a Carta de São Francisco em 1945, documento que fundou a ONU (Organização das 

                                                             
6BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. Rio de Janeiro, São Paulo: 
Renovar, 2002. p.104. 
7 LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitucion. 6º Ed. Madrid: Ed. 
Tecnos, 1999,.p.30. 
8HORTA, Raul Machado. Op.cit. p.213,214. 
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Nações Unidas). A Carta de São Francisco, juntamente com a Declaração Universal de Direitos 

Humanos de 1948 e os Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e de Direitos 

Econômicos Sociais e Culturais, de 1966, dão suporte à Carta de Direitos Humanos da ONU. 

A vinculação essencial dos direitos fundamentais à liberdade e à dignidade da pessoa 

humana, enquanto valores históricos conduzem, sem óbices, ao significado de universalidade 

inerente a esses direitos como ideal de pessoa humana. 9 

Como importante fundamento para os direitos fundamentais, SARLET define o 

princípio da Dignidade da Pessoa Humana nos seguintes termos: 

 

Assim sendo, temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintamente reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa 
tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, alem de propiciar 
e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência 
e da vida em comunhão com os demais seres humanos.10 
 

 

 

A concretização de valores como igualdade, justiça e liberdade é essencial à 

legitimidade de um autêntico Estado Democrático de Direito, tal como consagrado na 

Constituição da República de 1988.11 

                                                             
9BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. ver. Ampliada. e Atualizada, São Paulo: 
Malheiros, 2000, p. 560. 

10 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. 
4. Ed. Revista e Atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p.73. 

11SARLET, Ingo Wolfgang. Eficácia das Normas Constitucionais. 6º Ed. Revista e Ampliada. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2006, p.74.  
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A dignidade da pessoa humana é tão ligada ao conjunto de direitos fundamentais que, 

mesmo em ordenamentos jurídicos que não fizeram referência expressa em suas cartas 

constitucionais, o valor da dignidade tem natureza de valor informador de toda ordem jurídica, 

sempre que reconhecidos e assegurados os direitos fundamentais. 12 

Não é por menos que a Constituição da República consagra em seu artigo 1º III a 

Dignidade da Pessoa Humana, como fundamento da República Federativa do Brasil, devido ao 

grau de importância e densidade que esse valor exerce sobre os direitos fundamentais 

positivados na Carta Magna. 

Assim concebidos, direitos fundamentais constituem, ainda que com variável 

intensidade, explicitações da dignidade humana, eis que, em cada direito fundamental, se faz 

presente um conteúdo, ou pelo menos, alguma projeção da dignidade da pessoa humana.13 

Os Direitos Fundamentais abarcam direitos humanos positivados nas constituições, 

expressando princípios que resumem a concepção de mundo e informam a ideologia política de 

cada ordenamento jurídico.14  

Recentemente, no seio da doutrina alemã15, concebeu-se os direitos fundamentais 

como a síntese das garantias individuais contidas na tradição dos direitos políticos subjetivos e 

das exigências sociais derivadas da concepção institucional de direito.  

A utilização dos termos direitos fundamentais e direitos humanos pode ser usada 

indiferentemente16. A expressão direitos humanos reflete a abrangência e consequente 

                                                             
12 SARLET, Ingo Wolfgang. Op.Cit. p101. 
13 SARLET, Ingo Wolfgang. Op.Cit.101 
 
14 LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Op. Cit. p.31. 
 
15 HÄBERLE, Peter Apud. Perez Luño, p. 31. 
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imprecisão conceitual: inúmeros autores17 tomam a expressão direitos humanos como sinônima 

de direitos naturais, sendo que os primeiros seriam a visão moderna dos últimos; outros 

empregam a expressão como o conjunto de direitos contemplados nos textos internacionais e 

legais, nada impedindo que “novos direitos sejam consagrados no futuro”. 

Em sua concepção tradicional, direitos fundamentais abarcam direitos de defesa 

(Abwehrrechte), destinados a proteger determinadas posições subjetivas contra a intervenção 

do Poder Público, seja pelo (a) não-impedimento da prática de determinado ato, seja pela (b) 

não-intervenção em situações subjetivas, ou pela não-eliminação de posições jurídicas. 18 

O emprego abrangente da expressão contribuiu para a imprecisão conceitual de uma 

mesma ideia, que se explicita nas dificuldades encontradas no estabelecimento dos 

fundamentos comuns para o seu diversificado uso.19 

Canotilho20 trata do assunto da seguinte forma: 

 

As expressões direitos do homem e direitos fundamentais são frequentemente 
utilizadas como sinônimas. Seguindo a origem e significado poderíamos distingui-las 
da seguinte maneira: direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em 
todos os tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais são os 
direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espacio-
temporalmente. Os direitos do homem arrancariam da própria natureza humana e daí 
o seu caráter inviolável, intemporal e universal; os direitos fundamentais seriam 
direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta.  

                                                                                                                                                                                              
16BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25º Edição, atualizada (em apêndice a CF/1988, com 
as Emendas Constitucionais até a de número 62, de 9.11.2009, com adendo das ECs números. 63 e 64/2010. São 
Paulo: Editora Malheiros, 2012. p.560-561. 
 
17MELLO, Celso Albuquerque de, apud, Vicente Barreto, Legitimação dos Direitos Humanos.Org. Ricardo 
Lobo Torres. Temas Renovar.  Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2001. p. 501.  
 
18MENDES, Gilmar Ferreira. Os Direitos Fundamentais e seus múltiplos significados na ordem constitucional. 
Disponível em : <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_14/direitos_fund.htm>. 
 
19BARCELLOS, Ana Paula. Legitimação dos Direitos Humanos. IN:  Ricardo Lobo Torres (org). Temas 
Renovar. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2001. p. 501.  
 

20CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Curso de Direito Constitucional. Coimbra: Ed. Almedina, 2003.p.409. 
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A ampliação e transformação dos direitos fundamentais do homem no decorrer da 

história dificulta estabelecer conceito uniforme, devido às diversas formas de designá-los: 

direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos 

subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades públicas e direitos fundamentais do homem.21  

Para José Afonso da Silva22, direitos fundamentais é a expressão mais adequada, pois 

se refere a princípios que resumem a concepção de mundo e informam a ideologia política de 

cada ordenamento jurídico, as instituições que ela concretiza em garantias de uma convivência 

digna, livre e igual para todas as pessoas. Adicionalmente, com esse conteúdo a expressão 

direitos fundamentais encabeça o Título II da Constituição, que se completa, como direitos 

fundamentais da pessoa humana, expressamente no artigo 17. 

Quando se faz referencia ao problema de positivação dos direitos fundamentais, pode-

se estar aludindo a duas questões de natureza distintas e por isso revestem-se de diversas 

implicações.  Ora se trata de tema de natureza primordialmente doutrinária, que se concretiza 

em distintas construções teóricas que tem fundamentado sua inclusão e serve de base 

ideológica de tal processo. Em outra perspectiva, a referência ao processo de positivação dos 

direitos fundamentais alude a algo mais concreto, a problema institucional ou, se preferir, 

técnico jurídico. 23 

Essa configuração da positivação de tais direitos constitui um aspecto do processo 

geral de formação de regras jurídicas. No caso em tela, a positivação dos direitos fundamentais 

                                                             
21LUÑO, Antonio Enrique Pérez, Apud, Jose Afonso da Silva. Direito Constitucional Positivo. 34º Ed. revista e 
atualizada até a emenda constitucional número 67. São Paulo: Ed. Malheiros, 2001.p. 175. 
 
22 Idem. p.175 
 
23 Ibidem. p.52. 
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remete à sua formulação normativa através de preceitos emanados segundo as causas formais 

estabelecidas pelo principio da validade de determinado ordenamento jurídico. 24 

Sob esse enfoque é relevante o esclarecimento de Ricardo Lobo Torres, quando 

elucida que25: 

 

No século XIX e na primeira metade do século XX, com a prevalência dos 
positivismos de diferentes matizes, declina a ideia de Direito Natural e passam a 
predominar as concepções de direitos individuais, direitos humanos, direitos da 
liberdade, liberdades públicas etc. Há uma certa afasia no discurso da liberdade e 
evidente refluxo na afirmação dos direitos fundamentais. A partir da segunda metade 
do século XX assiste-se à reafirmação dos direitos fundamentais, baseada: a) na 
expansão das declarações de direitos comunitários e cosmopolitas (ONU-1948, OEA- 
1966, União Européia, 2006); b) na virada kantiana, ou seja, no retorno ao 
pensamento de Kant e no aprofundamento da discussão sob a inspiração do 
imperativo categórico; c) na ampliação das garantias institucionais de direitos 
fundamentais (Tribunal Penal Internacional, Cortes Internacionais de Direitos 
Humanos da União Européia e da OEA).  

 

A Constituição de 1988 elenca um rol de direitos fundamentais, notadamente em seu 

Título II, não afastando a possibilidade de existirem outros direitos e garantias além do referido 

dispositivo, tendo em vista o exposto no parágrafo segundo do artigo quinto da Lei Maior26. Na 

esteira desse pensamento afirma Sarlet27: 

 

Igualmente de acordo com o artigo 5º §2º, da nossa Carta Magna- foi chancelada a 
existência de direitos decorrentes do regime e dos princípios da nossa constituição, 
assim a revelação de direitos fundamentais implícitos, subtendidos naqueles 
expressamente positivados. 

 

                                                             
24 LUÑO, Op. cit. 
25TORRES, Ricardo Lobo. Op.Cit.. p.244 

26 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 5º § 2º da CRFB: Os direitos e garantias 
expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

27 SARLET, Ingo Wolfgang . Dignidade da Pessoa Humana e Direitos fundamentais na Constituição de 1988. 
4. Ed. Revista e Atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006 Op.Cit.p.118-119. 
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Além dos direitos e garantias expressamente reconhecidos pelo constituinte, outras 

direitos fundamentais assegurados na Constituição, são igualmente respaldados nos tratados e 

convenções internacionais em matéria de direitos humanos.28 

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu Titulo II os direitos e garantias 

fundamentais, subdividindo-os em cinco capítulos: direitos individuais e coletivos; direito 

sociais; nacionalidade; direitos políticos e partidos políticos.29 Nessa ordem de raciocínio, os 

direitos fundamentais são tradicionalmente apresentados como um conjunto formado pelas 

seguintes categorias: direitos individuais, direitos políticos e direitos sociais, os quais abarcam 

os direitos econômicos e culturais.30 

A expressão direitos fundamentais não se limita àqueles contidos no texto 

constitucional, eis que incluem outros que, embora não positivados, alcançam essa 

configuração, devido ao seu objeto e ao grau de importância. Em sua concepção abrangente, 

esse elenco de direitos encontra seus alicerces em pressupostos elementares a uma vida livre e 

digna.  

No entanto, encontra-se na doutrina31 outra acepção mais específica e normativa, a 

qual define direitos fundamentais como aqueles qualificados como tais pelo ordenamento 

vigente.  Esse entendimento recorre a dois critérios formais para caracterização: segundo o 

primeiro, os direitos fundamentais congregam todos os direitos ou garantias especificados no 

Diploma Constitucional. Pelo segundo, os direitos fundamentais receberam da Constituição 

grau mais elevado de garantia ou de segurança, ou são imutáveis (Unabanderliche) ou, pelo 

                                                             
28 Idem p.118/119 
 
29MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. São Paulo: Editora Atlas, 2000. p. 61. 

30 PECES-BARBA, Gregório IN: BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios 
Constitucionais. Rio de Janeiro. São Paulo: Renovar, 2002. p 112 e 113. 
 
31HESSE, Konrad, IN: BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Op.Cit. p.560. 
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menos, de mudança dificultada (Erschwert); ou seja, unicamente alteráveis mediante emendas 

constitucionais.32 Do ponto de vista material, os direitos fundamentais variam conforme a 

ideologia, a modalidade de Estado, a espécie de valores e princípios que a Constituição 

consagra.33 

Numa clara intenção de demonstrar a relevância dos direitos fundamentais, a 

Constituição destinou um capitulo inteiro, posicionado logo após a exposição dos fundamentos 

do Estado Democrático de Direito, a princípios que dão suporte ao ordenamento jurídico 

brasileiro, representando base essencial para a interpretação constitucional.  

Na mesma linha de pensamento, sistematizou os direitos fundamentais como principal 

objeto de proteção jurídica e maior legitimação perante a sociedade. Essa inferência apóia-se 

no disposto no artigo 60 §4º IV da Constituição da República, que lhes confere característica de 

clausula pétrea, cuja eficácia não pode ser suprimida ou modificada.34 

A positivação dos direitos fundamentais significa a incorporação à ordem jurídica dos 

direitos considerados “naturais” e inalienáveis do indivíduo, protegidos sob a forma de normas 

(regras e princípios) de direito constitucional (Grundrechtsnormen); sem esse requisito, os 

direitos dos homens não passariam de esperanças, aspirações, ideias, impulsos, ou mera 

retórica política.35 

Como exposto, direitos fundamentais correspondem à consagração da liberdade, valor 

humano básico, anterior e superior à constituição do Estado.36 

                                                             
32 SCHIMITT, Carl. IN:  BONAVIDES, Paulo. Op. Cit.p.560/561. 
 
33 Idem, p.560. 
34AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006.  
 
35CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Op. Cit. p.377. 

36TORRES, Ricardo Lobo IN: ZIMMERMANN, Augusto. Curso de Direito Constitucional. 4º ed. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004, p. 59. 
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1.2 A Constituição como garantia de Direitos Fundamentais. 

 

Para resguardar direitos fundamentais em todas as suas dimensões, a Constituição da 

República oferece diversos mecanismos, de natureza processual ou institucional, através da 

delimitação das funções do poder estatal. 

Nesse contexto, é oportuna breve consideração sobre o princípio da proteção, 

consoante os objetivos da Carta Magna de Proteção de bens jurídicos.  Conforme esclarece 

Canotilho37, com a positivação dos direitos fundamentais na Constituição, o Estado (poderes 

públicos) assume o dever de criar mecanismos para proteger perante terceiros os titulares de 

direitos fundamentais. Por exemplo, o direito à vida deve ser resguardado de agressão, seja do 

Estado ou de terceiros; o mesmo ocorre com inúmeros direitos protegidos pela Constituição, 

como a inviolabilidade de domicílio, a proteção de dados informáticos, ou a associação. 

Diante dessas garantias constitucionais, resulta o dever de o Estado adotar medidas 

protetivas do pleno exercício pleno desse elenco de direitos contra terceiros que os coloquem 

em risco. Deriva daí a função de proteção perante terceiros.  

Os direitos de proteção outorgam ao individuo o direito de exigir do Estado que o 

proteja contra ingerências de terceiros em determinados bens pessoais. Nessa esteira de 

pensamento, é precisa a avaliação de Sarlet, com respaldo em Alexy.38 

 

                                                                                                                                                                                              
 
37 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Curso de Direito Constitucional. Ed. Almedina. Coimbra, 2003, p.409. 
38ALEXY, Robert Apud SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia das Normas Constitucionais. 6º Ed. Revista e 
Ampliada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p.222. 
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O reconhecimento de direitos à proteção pode ser reconduzido aos desenvolvimentos 
decorrentes da perspectiva jurídico-objetiva dos direitos fundamentais. Neste 
contexto, impõe se que relembremos aqui a aceitação da ideia de que ao Estado, em 
decorrência do dever geral de efetivação dos direitos fundamentais, incumbe zelar- 
inclusive em caráter preventivo-pela proteção dos direitos fundamentais dos 
indivíduos, não só contra ingerências indevidas por parte dos poderes públicos, mas 
também contra agressões provindas de particulares e até mesmo de outros Estados, 
dever este, por sua vez, desemboca na obrigação de adotar medidas positivas com 
vistas a garantir e proteger de forma efetiva a fruição dos direitos fundamentais. 

 

Quanto ao objeto, os direitos à proteção não se restringem à vida e à integridade física, 

alcançando tudo que se encontra sob o âmbito da tutela, como a dignidade da pessoa humana, a 

liberdade e a propriedade, incluindo até mesmo a proteção contra os riscos da utilização 

pacifica da energia atômica. Da mesma forma, são múltiplos os modos de realização dessa 

proteção, que se pode dar como já referido, por meio de normas penais, procedimentais, de atos 

administrativos, ou por atuação concreta dos poderes públicos.39  

Na mesma linha de raciocínio, é relevante a explicação de Mayrink40 sobre o tema: 

O princípio da proteção dos bens jurídicos situa-se no estudo das funções do Direito 
Penal no Estado social e democrático de Direito. A posição doutrinária majoritária na 
dogmática penal contemporânea é de que o Direito Penal cumpre uma função de 
tutela ou proteção dos bens e valores fundamentais indisponíveis para o 
desenvolvimento na vida da sociedade diante dos constantes conflitos. Tais bens ou 
valores do individuo ou da comunidade são centrais na sociedade pluralista e liberal e 
recebem a denominação de bens jurídicos (Rechtsgute). Assim, o conceito de bem 
jurídico se converte em conceito central do Direito Penal, sendo objeto típico de 
proteção das normas penais.  

 

Na linha do exposto, é evidente que o Estado deve dispor de mecanismos eficazes para 

proteger e garantir tais direitos. Nessa linha de pensamento, o Direito Penal, que acarreta 

graves consequências à pessoa, constitui, historicamente, o meio mais rigoroso que o Estado 

possui para cumprir sua função de proteger bens jurídicos.  

                                                             
39ALEXY, Op. cit. p. cit.. 

 
40MAYRINK, Álvaro. Direito Penal. Parte Geral. Volume 1. 8º ed. corrigida, ampliada e atualizada. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2009. p. 425. 
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Conforme análise de Luisi41, as constituições promulgadas no último decênio 

caracterizam-se pela presença de garantias de prerrogativas individuais, em concomitância com 

imperativos de tutela de bens transindividuais ou coletivos.  Dessa forma, combinam os 

princípios do “Rechtsstaats” com os do “Sozialstaats”, sendo que os primeiros abrangem 

preceitos asseguradores de direitos humanos e da cidadania, enquanto que os segundos se 

fazem presentes na tutela de valores sociais.  Segundo manifestação literal de Luisi 

supramencionado: 

 

As Constituições contemporâneas tem, ao lado dos princípios até agora analisados, 
uma série de preceitos destinados a alargar a incidência do direito criminal no sentido 
de fazê-lo um instrumento de proteção de direitos coletivos, cuja tutela se impõe para 
que haja uma justiça mais autentica, ou seja, para que se atendam as exigências de 
Justiça material. Expressam esses tipos de forma constitucionais, as instancias do 
Sozialstaats, e fazem com que o Estado exerça uma função ativa, ampliando a área de 
atuação do direito penal. Ressalte-se que não se exclui dessa atividade ampliadora da 
interferência penal a proteção de certos direitos rigorosamente individuais, não 
tutelados no regime penal do Rechtstaats, como o personalíssimo direito a intimidade. 

 

Essas normas constitucionais têm sido chamadas de “clausulas de criminalização”, 

sendo algumas expressas e inequívocas, e outras facilmente deduzíveis do contexto das normas 

constitucionais. 42 

Diante do exposto, é pertinente a pergunta: Ainda que se reconheça que existem tais 

mandados de criminalização, visando à proteção de bens jurídicos, a tutela penal pode ser 

utilizada de forma indiscriminada para a proteção de bens jurídicos? 

Refletindo sobre o assunto, vale recordar que os direitos fundamentais não contêm 

apenas uma proibição de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um postulado de 

                                                             
41LUISI, Luiz. Os Princípios Constitucionais Penais. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1992. p.9. 
  
42 LUISI, Luiz. Op.Cit. p.41 
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proteção (Schutzgebote). Haveria, assim, para utilizar uma expressão de Canaris43, não apenas 

uma proibição do excesso (Übermassverbot), mas também uma proibição de omissão 

(Untermassverbot). 

No suporte a essa ideia de proteção, é significativa a contribuição de Peter Häberle, 

quando afirma que:44  

 

La Idea de la “protetion de lós derechos fundamentales a través de la organización y el 
procedimiento”há logrado consolidarse entre tanto. A ella se há aludido el 
pensamiento de que em los derechos fundamentales se incluyen “deberes de 
protección”del Estado. Tambien esto es uma “composición”estatal-prestacional o 
jurídico-prestacional y acerca los derechos fundamentales a la idea de las tareas del 
Estado. 

 

A tarefa imediata do direito penal é, portanto de natureza eminentemente jurídica e, 

como tal, resume-se a proteção de bens jurídicos.45 

A Constituição define o perfil de Estado, determinando os objetivos e princípios 

basilares regentes de sua atuação, razão pela qual o Direito Penal manifesta essa anatomia e 

deve expressar a conformação jurídico-política ditada pela Constituição. Nesse passo, deve 

traduzir os valores superiores da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da justiça e da 

igualdade, porque o catálogo dos direitos fundamentais constitui o núcleo especifico de 

                                                             
43MENDES, Gilmar Ferreira. Os Direitos F2undamentais e seus múltiplos significados na ordem constitucional. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_14/direitos_fund.htm. 
 
44 HÄBERLE, Peter. Nueve Ensayos Constitucionales y una Lección Jubilar. Palestra Editora. Primeira Edicion. 
Febrero 2004. Lima. Traducciones de: Luciano Parejo Alfonso, Francisco Callejón. Carlos Ruiz Miguel. César 
Landa Arroyo, Elvira Trujillo Württele y Carmen Zavala. p.84 e 85. 

45 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. 7º Ed. São Paulo:Editora Saraiva. 
1994.p.15. 
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legitimação e limite de intervenção penal que, por sua vez, delimita o âmbito punível nas 

condutas delitivas.46 

Uma das fundamentais missões (finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar 

um sistema de tutela do indivíduo contra agressões de outros indivíduos; sobretudo, da 

intervenção estatal, é a de proteger bens jurídicos mais relevantes da pessoa, para possibilitar o 

desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em 

comunidade.47  

Sobre a importância da Constituição para a fundamentação do Direito Penal, é 

esclarecedora a contribuição de Márcia Dometila Lima de Carvalho.48 

 

Sendo a Constituição a expressão dos princípios fundamentais que inspiram o 

ordenamento jurídico, nela se encontra inserida a concepção do direito que deverá 

informar toda a legislação subjacente. O conteúdo da Constituição, expressão 

concentrada do direito existente em uma determinada ordem social, deve ser levado 

em conta pelas demais normas do sistema jurídico. Assim, voltando ao Direito Penal, 

a sua relação com a Constituição se verifica quando se depreende que a essência do 

delito se alicerça em uma infração ao direito, e o conceito do que é direitos tem de ser 

deduzido do que se encontra concentrado como tal, como ideia de justiça, expresso no 

ordenamento constitucional. 

 

Os princípios constitucionais aplicados ao processo penal se traduzem em perfil 

descriminalizante do Estado.  Ao mesmo tempo, em outras instâncias solidárias com o Estado 

social, merece relevo a atuação em defesa de bens coletivos e individuais. Nesse contexto, vem 

                                                             
46BERDUGO Gomez, apud. QUEIROZ, Paulo de Sousa. Direito Penal: parte geral. 6º Edição revisada e 
ampliada de acordo com a Lei 12.105/2009 de 07 de agosto de 2009. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010 p.45. 

47BIANCHINI, Alice. GOMES, Luiz Flávio. MOLINA, A. García-Pablos de. Direito Penal. Introdução e 
Princípios Fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.p.377 

48CARVALHO, Márcia Dometila Lima de. Fundamentação Constitucional do Direito Penal. Porto Alegre: 
Sérgio Antonio Fabris Editor, 1992 p. 37. 
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a lume nova concepção do direito penal, cujos princípios de origem iluminista precisam 

conviver com as exigências de proteção dos valores transindividuais e os imperativos de justiça 

material.  Embora, por vezes tenso, tal convívio precisa ser harmônico, em benefício da 

evolução axiológica constitucional.49  

Nesse passo, diante das normas constitucionais protetoras de direitos fundamentais, 

quais bens jurídicos devem ser tutelados no contexto do Direito e da regulamentação do 

Processo Penal? Há limites ao poder de criminalizar, em consonância com o bem jurídico 

protegido pela Lei Maior, ou se oferece um “cheque em branco” ao legislador, para que 

criminalize condutas sem quaisquer limites? 

Tratando do tema, Welzel50 assinala que a missão do Direito Penal consiste na 

proteção dos valores elementares da consciência, do caráter ético social e, só por acréscimo, 

alcança bens jurídicos particulares. 

Nessa linha de reflexão, a Carta Magna contém a gênese e função social do bem 

jurídico. Como a Constituição representa o ideal de direito em determinado momento histórico, 

em coerência com os interesses e características da estrutura social, emerge cristalina a relação 

entre norma jurídica e o interesse em que ela se alicerça.  Sob essa vertente de interpretação, 

qualquer análise de bem jurídico tutelado deve ter como alicerce a investigação da relação 

social concreta, da posição que ocupam os indivíduos e das consequências sofridas em sua 

inserção social.51 

 

                                                             
49 LUISI, Luiz. Op.Cit. p.40 
50 WELZEL, Hans. Apud. CARVALHO, Márcia Dometila Lima de. Fundamentação Constitucional do Direito 
Penal. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1992 p. 37 
51 DOMETILA, Márcia. Op. Cit. 
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CAPÍTULO 2  

A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO PENAL 

 

De pronto, é oportuno sublinhar a estreita relação entre o Direito Penal, ramo do 

direito que estabelece ações e omissões delitivas, cominando-lhes determinadas consequências 

jurídicas, penas ou medidas de segurança e a Constituição. 52 Em sentido estrito, diz respeito a 

duas entidades diferentes: 1) o conjunto de leis penais; e 2) o sistema de interpretação desta 

legislação, isto é, o saber do Direito Penal.53  

Conforme lição de Luiz Flávio Gomes54, o Direito Penal é um setor do ordenamento 

jurídico-público que associa certas condutas (delituosas) a determinadas consequências 

jurídicas (penas ou medidas de segurança fundamentadamente). 

Na perspectiva de análise de Heleno Fragoso55, envolve conjunto de normas jurídicas 

que abrigam proibições do Estado a determinadas ações ou omissões, sob a ameaça de 

característica sanção penal. Também integram esse conceito as normas que estabelecem 

princípios gerais e as condições ou pressupostos de aplicação da pena e das medidas de 

segurança, que podem ser impostas aos autores de um fato previsto como crime. 

Ademais, na atualidade, verifica-se relação estreita do Direito Penal com o direito 

constitucional, pois o estatuto político da Nação – que é a Constituição da República - constitui 

                                                             
52 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Volume 1. Editora Revista dos Tribunais, 5º Edição. 
p. 53. 
53 ZAFFARONI, Eugenio Raul e PIERANGELI, Jose Henrique. Manual de Direito Penal  Brasileiro. Volume 1 
Parte Geral. 8. Ed. Revista e Atualizada. Editora RT. ,  página 89 
54 GOMES, Luiz Flavio. Op. cit. página 28 
55 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Parte Geral 16º Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense p. 
3. 
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a primeira manifestação legal política penal, dentro de cujo âmbito deve enquadrar-se a 

legislação propriamente dita, em face do principio da supremacia constitucional. 56 

A Constituição, como marco fundante do ordenamento jurídico, irradia sua força 

normativa para todos os setores do Direito, o que alcança o Direito Penal.57 Sob essa linha de 

raciocínio, a Lei Maior possui papel determinante na seara penal, a quem cabe a proteção de 

bens e valores essenciais a livre convivência e ao desenvolvimento do indíviduo em sociedade.  

Com esse pressuposto, das normas constitucionais extraídos os critérios à seleção de bens 

jurídicos e valores objetos da tutela penal.  

Esse ponto de vista encontra respaldo em André Copetti58, quando trata da função dos 

bens jurídicos protegidos pela Constituição e assinala que: 

 

É nos meandros da Constituição Federal, documento nos estão plasmados os 
princípios fundamentais de nosso Estado, que deve transitar o legislador penal para 
definir legislativamente os delitos, se não quer violar a coerência de todo o sistema 
político-jurídico, pois é inconcebível compreender-se o Direito Penal, manifestação 
estatal mais violenta e repressora do Estado, distanciado dos pressupostos éticos 
sociais, econômicos e políticos constituintes de nossa sociedade. 

 

Devido à normatividade da Constituição, todo o ordenamento infraconstitucional, 

principalmente as normas de Direito Penal, deve ser interpretado a partir desse fundamento.. 

Não é redundante ressaltar que compete à Constituição a organização fundamental do Estado, 

sua estrutura político administrativa: e, em sendo o Direito Penal incumbência do Estado, é 

                                                             
56 ZAFFARONI, Eugenio Raul e PIERANGELI, Jose Henrique. Op. cit. p. 121 
57 PRADO, Luiz Regis. Op. cit. p. 58. 
58 COPETTI, André. Direito Penal e Estado Democrático de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado 2000, 
p. 137-138. 
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óbvio que o modelo adotado (totalitário, interventor, democrático de direito etc.) exercerá 

influencia na criação, interpretação e aplicação das normas primitivas.59    

Como exposto, a Carta Magna define o perfil do Estado, assinalando os fundamentos 

objetivos e princípios basilares norteadores de sua atuação. O Direito Penal reflete a mais 

incisiva manifestação do poder estatal, o que implica a premência de conformidade com as 

normas e princípios constitucionais, devendo, portanto, traduzir os valores da dignidade da 

pessoa humana, da liberdade, da justiça, além de proteger os direitos fundamentais, núcleo 

específico de legitimação e limite da intervenção penal e que, por sua vez, delimita o âmbito do 

punível nas condutas delitivas. 60 

O artigo 5º da CRFB apresenta extenso rol de direito fundamentais, onde se inclui a 

inviolabilidade da vida, da liberdade, da integridade física e psíquica, da propriedade, a 

liberdade de consciência, o domicílio, o princípio da personalidade e individualização das 

penas, alem de outras garantias processuais como o devido processo legal, o contraditório, a 

ampla defesa, o direito a uma tutela jurisdicional célere e eficaz. 

Entre as mais importantes relações do Direito Penal com a Constituição da República, 

destaca-se o Princípio da Legalidade, cuja principal função é definir claramente os 

comportamentos que pretende criminalizar, vinculando o legislador ordinário a expressar com 

clareza o conteúdo do tipo penal, bem como limitar as penas correspondentes, conforme 

previsão do artigo 5ºXXXIX da Constituição da República e Artigo 1º do Código Penal.  

 

                                                             
59 SOUSA, Artur de Brito Gueiros; JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. Curso de Direito Penal. Volume 1. 
Rio de Janeiro: Ed. Campus Jurídico, 2012. p. 11. 

60QUEIROZ, Paulo de Sousa. Direito Penal: parte geral. 6 Ed. ampliada, de acordo com a Lei 12.105/2009 de 
07 de agosto de 2009. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2010. p. 46. 
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A formalização do Direito Penal tem lugar por meio da vinculação com as normas e 
objetiva limitar a intervenção jurídico penal do Estado, em atenção aos direitos 
individuais do cidadão. O Estado não pode- a não ser que se trate de um Estado 
totalitário-invadir a esfera dos direitos individuais do cidadão, ainda e quando haja 
algum delito praticado. Ao contrário, os limites que o Estado deve atuar 
punitivamente deve ser uma realidade concreta. Esses limites referidos materializam-
se através dos princípios da intervenção mínima, da proporcionalidade, da 
ressocialização, da culpabilidade.61  

 

Sob essa vertente interpretativa, o Direito Penal representa a arma mais poderosa e 

incisiva de que se pode valer o Estado, pois é o ramo do direito que retira direitos do individuo, 

como a sua liberdade, que certamente constitui um dos mais importantes direitos 

fundamentais.62  

Sob esse ângulo, pode-se acrescentar que o indivíduo não é privado apenas de sua 

liberdade, eis que lhe são retirados, entre outros interesses ou bens, possibilidades de qualidade 

de vida, como o contato com familiares, o direito de participar da vida política da comunidade, 

o prazer de acompanhar o desenvolvimento dos filhos, que também sofrem os efeitos da 

punição, ao se verem impedidos de compartilhar o quotidiano com o pai e condenados a passar 

por restrições financeiras durante a ausência.63 

 

2.1 - Bem Jurídico. Divergências Doutrinárias quanto ao conceito e funções 

 

A compreensão do conceito e da função de bem jurídico bem é muito significativa no 

âmbito do Direito Penal, principalmente no atual estágio evolutivo do Estado Democrático de 

Direito, no intuito de proporcionar ao cidadão estrito respeito às garantias constitucionais. 

 É oportuno recordar que, na história da sociedade, há muitos exemplos de abusos, no 

exercício do poder punitivo, precipuamente na vigência de estados autoritários e totalitários, 

                                                             
61BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, volume 1: parte geral. 13º Ed. São Paulo: 
Saraiva.p.9. 
 
62 PASCHOAL, Janaína Conceição. Constituição, Criminalização e direito penal mínimo. São Paulo. Editora 
Revista dos Tribunais. 2003. p. 25 e 26 

63 Op. cit. p. cit 
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cujo poder serve a motivações de ordem econômico-social e ideológica.  Sobre esse fenômeno, 

bem explicou Loic Wacquant. 

 

De fato, o endurecimento generalizado das políticas policiais, judiciárias e 
penitenciárias que se oberva na maioria dos países do Primeiro Mundo nas 
últimas duas décadas faz parte de uma tríplice transformação do Estado, que 
contribui, simultaneamente, para acelerar e confundir, aliando à amputação de 
seu braço econômico à retração de seu regaço social e a maciça expansão de 
seu cunho penal.64 

 

Para conter tais abusos, faz premente estabelecer a extensão do conceito de bem 

jurídico e a correspondente função, à luz das normas constitucionais vigentes.   

Sob essa linha de raciocínio, a definição de crime não se restringe àqueles 

comportamentos incluídos pelo legislador na lei penal; eis que o conceito formal de crime, por 

si, é insuficiente para caracterização de infração penal. Isso porque o superado conceito formal 

de crime não guarda qualquer compatibilidade com o conceito de bem jurídico ou mesmo 

diante das normas constitucionais sobre o crime e bem jurídico penal.  

Ademais, tal concepção é inaceitável e inútil, quando se parte da premissa de que o 

conceito material de crime mantém estreita relação com o Princípio da Legalidade.65 Nesse 

sentido, o que se pretende é a explicitação de um conceito material de crime, capaz de 

expressar a negatividade social das situações conflituais da vida coletiva, presentes nas 

sociedades contemporâneas.  Explicitando melhor, o Direito Penal moderno deve indicar as 

hipóteses merecedoras de criminalização, tomando como referência critérios justos e 

adequados, sob a ótica constitucional de necessidade da tutela penal, para a proteção de bens 

jurídicos.66 

A noção de bem jurídico, embora de grande importância no estudo da ciência penal, 

até o presente momento, não foi suficientemente determinada, e talvez jamais venha a ser com 

                                                             
64  WACQUANT, Loic. Punir os Pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos [A onda punitiva] 
.Tradução : Sérgio Lameirão. Rio de Janeiro: Revan, 2003, p.30. 
 
65 DIAS, Jorge De Figueiredo, Direito Penal. Questões Fundamentais. A doutrina geral do crime. Parte Geral. 
Tomo I. Coimbra Editora. Coimbra. 2007.p.107. 

66 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal. Parte Geral. Editora Lumen Juris.Curitiba, 2006.p. 11. 



37 
 

segurança e nitidez a ponto de funcionar como conceito apto à subsunção, de maneira a traçar 

claros limites do que deva e possa ser legitimamente criminalizado.67 

O conceito formal de crime não possibilita analisar determinado fenômeno sob o 

aspecto material, abarcando a essência dos bens e valores que compõem o crime, nem permite 

um estudo interdisciplinar com profundidade cientifica sobre a criminalização ou 

descriminalização. Indubitavelmente a perspectiva agregadora das ciências penais como, por 

exemplo, a criminologia, a política criminal e a dogmática penal68, com conhecimentos 

auferidos em outras áreas de conhecimento seria mais fecunda no sentido de analisar em 

profundidade o caso de que se trata.   

Por evidente, o intuito é definir os limites à atuação do ente estatal na aplicação do 

Direito Penal, com alicerce em um referencial compatível com  a finalidade de prevenção de 

crimes.69 

Como sublinhado, essa vertente é essencial no cenário do Estado Democrático de 

Direito e das mudanças advindas do capitalismo neoliberal conforme amplamente defendido 

pelas teorias jurídicas e criminológicas modernas.70  

Tratando da influência da sociedade na definição do conceito e do alcance de bem 

jurídico para efeitos de proteção penal, Bidasolo71 faz o seguinte alerta:  

 

Desde el funcionalismo se han realizado criticas radicales a la función que pueda 
llevar a efecto el biel jurídico em la lamitación de la intervención penal por la 
creación de nuevos delitos o/y em la restrición del alcance de los tipos a través de su 
interpretación teleológica, afirmando su ineficácia pasada y atual. Afirman, desde 
estos posicionamientos, que, el bien jurídico no tiene utilidad para contrarrestar la 
fuerza de grupos sociales organizados que consiguen criminalizar ló que ellos 
consideram correto, sin que ello sirva para proteger elementos esseciales  de la vida 
social. 

 

A doutrina penal propicia relevantes fundamentos à análise do conceito de bem 

jurídico protegido. Tendo em vista a gravidade das sanções impostas pela prática de um crime e 
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69 SANTOS, Juarez Cirino. Op.Cit.p.14. 
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as consequências que extrapolam o conflito, é inequívoca a necessidade de aprofundar o debate 

sobre o instituto de particular importância na seleção e criação de condutas criminosas. 72  

Feuerbach foi o primeiro estudioso a limitar o recurso do Direito Penal como a 

proteção de um direito subjetivo ou de interesse afeto a um sujeito específico.  É forçoso 

esclarecer que a análise atribuída a Feurbach não se propôs a encontrar limites para o Direito 

Penal, eis que se voltou a fundamentar e legitimar o poder punitivo estatal.73 Apesar de essa 

concepção estar vinculada a uma visão privatista e  ultrapassada, ela representou importante 

passo na luta contra o Estado, no sentido da proteção de direitos subjetivos do cidadão.   

 

El concepto natural de lésion parece ser aquel con al cual la referimos a una persona o 
una cosa, en especial una cosa que concebimos como nuestra, o a algo que para 
nosotros es un bien, que la acción de otra persona puede sustraer o disminuir. 74. 

 

O mencionado Birnbaum, precursor da materialização do bem jurídico protegido, 

defende que o Direito Penal não visa apenas à proteção de direitos subjetivos, pois abarca a 

tutela de bens jurídicos.  Nessa linha de interpretação repousa a tese de que a lesão é contra o 

objeto que recai sobre o direito subjetivo. Em reforço a essa ideia, Romagnosi75 assevera que o 

crime não elimina, nem diminui direitos alheios, apenas ofende seu objeto.   

Todavia, segundo análise de Antonio Pagliaro, a discussão é inócua, pois não se pode 

proteger o bem jurídico, sem cuidar do interesse.  Assim sendo, abarcam-se as duas vertentes 

da mesma realidade. 

 Na perspectiva analítica de Binding76 o bem jurídico tem conceito restrito, eis 

que não é todo e qualquer bem que o Direito Penal pode proteger, abarcando tão somente 

aqueles que tenham alta relevância jurídica. Segundo o pensador mencionado, o critério seguro 

para definir bens dessa natureza são aqueles essenciais à vida em comunidade e à manutenção 

da sociedade, ficando a critério do legislador a decisão sobre qual interesse deva proteger 

contra lesões, ou perigo de lesões. Por coerência, o autor sublinha que o Direito Penal não é 
                                                             
72PASCHOAL, Janaína Conceição. Op. Cit. p.27 
73 Idem. p.27 
74BIRNBAUM. Johann Michael Franz. Sobre la Necessidad de una lesión de derechos para el concepto de delito. 
Colección Maestros del Derecho Penal. Ed. IB de F. Buenos Aires:2010.p. 35 
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sistema exaustivo de proteção de bens jurídicos, pois está voltado à seleção de bens jurídicos 

essenciais ao bom funcionamento da sociedade. 

Na análise de Hernan Hormazábal Malarée77, admitindo-se a concepção de bem 

jurídico tal como formulada por Binding, o individuo fica em total sujeição a eventuais 

arbitrariedades do Estado, pois todas as fases de criação do crime ficam sujeitas a motivações 

políticas do ente estatal, sendo o individuo mero destinatário da norma e da pena 

essencialmente retributiva. 

Adotando outra vertente, Polaino Navarrete78 sublinha que a teoria bindingniana 

possui méritos pois, do ponto de vista formal, oferece arcabouço estrutural sólido, de elevado 

rigor técnico e sistematicidade, mas falha numa série de inexatidões insuperáveis pelos 

postulados de que parte. A concepção de que o bem passível de proteção pelo Direito Penal não 

é extraída da realidade, mas de escolha do legislador favorece o arbítrio. 

Não obstante sofrer algumas criticas, o pensamento de Binding tem pontos positivos, 

como por exemplo a ideia de fragmentariedade, sublinhando que, na seleção dos bens jurídicos, 

somente as parcelas de maior importância merecem a proteção do Direito Penal.  Como 

ressaltou Nilo Batista79, é a Binding que se deve o primeiro registro do caráter fragmentário do 

Direito Penal.80 

Para Liszt81, o critério de seleção de bens jurídicos a proteger não se restringe à esfera 

decisória do legislador, eis que deve ser buscado na sociedade e posteriormente transposto 

como objeto de proteção da norma jurídica. Liszt, o primeiro autor a defender o conceito 

material de bem jurídico protegido, acrescenta que o Direito existe para proteção de interesses 

essenciais à vida humana. Na sua concepção, é central a equiparação do conceito de bem 

jurídico ao interesse do homem ou da coletividade, constituindo-se interesses vitais das 
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78 Op. cit. p. cit.. 
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PASCHOAL, Janaina da Conceição. Op.Cit. p. 32, 
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relações de vida, interesses juridicamente relevantes. Em seu Tratado de Direito Penal, Liszt82 

profere as seguintes conclusões a respeito do conceito de bem jurídico. 

 

Chamamos bens jurídicos os interesses que o direito protege. Bem jurídico é, pois, o 
interesse juridicamente protegido. Todos os bens jurídicos são interesses humanos, ou 
do individuo ou da collectividade. É a vida, e não o direito, que produz o interesse; 
mas só a protecção jurídica converte o interesse em bem jurídico. A liberdade 
individual, a inviolabilidade do domicilio, o segredo epistolar eram interesses muito 
antes que as cartas constitucionais os garantissem contra a intervenção arbitraria do 
poder publico.A necessidade origina a proteção e, variando os interesses, variam 
também os bens jurídicos quanto ao número e quanto ao gênero. 

(1) Bem jurídico não é bem do direito ou ordem jurídica (como pensa Binding e 
também Roxin que o segue, W.V, 2º,275) mas bem do homem que o direito reconhece 
e protege- A ideia do bem jurídico é, ao nosso ver, mais ampla do que a do direito 
subjectivo. Mas, em todo caso, não se compadece com o uso da língua falar em direito 
à vida, a liberdade, a honra, etc, como por exemplo o faz R. Löning. 
(2) A Ideia do bem jurídico é sem duvida, mais ampla do que a do direito 
subjetivo, visto como a ordem jurídica pode proteger interesses, e muitas vezes o faz, 
sem conferir direitos a determinadas pessoas individuais e collectivas.  

  

Segundo o pensador em tela, o maior erro de Binding foi conceber o conceito de bem 

jurídico sob o aspecto meramente formal, como ofensa ao dever de obediência. Polaino 

Navarrete destaca que Liszt já fazia referencia ao critério da necessidade de tutela penal, 

sustentando que nem todos os bens da vida mereceriam tutela jurídico penal.  

As concepções de Hormazábal Malarée podem ser melhor compreendidas, quando se 

leva em consideração que as concepções sociológicas de Liszt seguem pelo menos duas linhas.  

A primeira que busca na própria sociedade os bens serem juridicamente tutelados;, e a segunda 

em que o Direito Penal não constitui mecanismo de proteção de bens jurídicos caros à 

sociedade, eis que opera como meio de garantir a vigência da norma. Parece claro que Liszt 

não era adepto da ultima ideia.83 

As ideias de Liszt não guardavam qualquer ligação com a noção de delito material 

adotada pelos estados totalitários.  Miguel Reale lembra ao tratar da escola de Kiel que, durante 

o nacional-socialismo alemão, a vida em comunidade não era limitada pelas leis, o direito 
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estava além do positivismo de maneira que poderia se aplicar a um caso concreto uma solução 

não normativa, mas jurídica, derivada do ordenamento concreto.84 

É igualmente importante registrar o pensamento de Giuseppe Bettiol85, aduzindo a 

noção de que bem jurídico é essencial a um Direito Penal que se contrapõe ao arbítrio, 

lembrando que comunismo, e nazismo andaram juntos na eliminação do conceito de bem 

jurídico, que deve conjugar os aspectos formal e material. 

Na verdade, para que não se caia num arbítrio ainda maior que o representado pela 

concepção meramente formal do Direito Penal, é premente que a concepção material de bem 

jurídico seja integrada à previsão legal, o que, como ressaltado, é pressuposto básico do próprio 

Estado democrático de Direito.  Aliás, foi justamente essa relação que Lizst objetivou tecer, ao 

consignar que a previsão formal de uma conduta resta vazia, quando dissociada de um real 

valor social do bem jurídico atingido.  Como se pode depreender, suas ideias contribuíram (ou 

pelo menos visaram a contribuir) para a contenção do arbítrio estatal, em beneficio do 

individuo. 

Welzel86 expressa visão objetiva, ao considerar o bem jurídico, por sua significação 

social, vital à comunidade ou ao individuo, Em seu entendimento, a missão do Direito Penal é 

de natureza ético-social e de caráter positivo e, só assegurando os elementares valores sociais 

da ação, se poderá proporcionar proteção realmente duradora e eficaz dos bens jurídicos. O 

autor87 conclui que, apenas através dessa ampla função ético-social do Direito Penal, serão 

garantidos os bens jurídicos. 

Na mesma linha de raciocínio, Roxin88 acrescenta que bens jurídicos são pressupostos 

imprescindíveis à existência em comum, que se caracteriza por direitos valiosos, como a vida, a 

integridade física, a liberdade de atuação ou a propriedade, que o Estado social deve tutelar.  

Ademais, como exposto, um conceito material de bem jurídico é de fundamental 

importância à função garantia do Direito Penal moderno, em consonância com os ditames 

                                                             
84 Op. Cit. p. cit. 
85 BETTIOL, Giuseppe Apud: Janaína Paschoal. p. 36 
86WELZEL, Hans. Derecho Penal. P.G. Trad. De Bustos Ramirez e Yánes Pérez. Santiago: Jurídica de Chile, 
1970, p.15 Apud Luis Regis Prado. Bem Juridico Penal e constituição. 3º Ed. Ver., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003., p. 45 
87 MAYRINK, Álvaro. op. cit. .p. 427. 
88ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de Direito Penal. Trad. de Ana Paula dos Santos Luis Natscheradetz. 
Lisboa: Veja, s/d. . 27-28. Apud: Luis Regis Prado, op. cit. p. 47 
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constitucionais. Com razão, Luis Regis Prado89 destacou a importância de um conceito 

explícito de bem jurídico protegido. 

 

A ideia de bem jurídico protegido é de extrema relevância, já que a moderna 
ciência penal não pode prescindir de uma base empírica nem de um vinculo 
com a realidade que propicie a referida noção. Também não pode renunciar a 
um dos poucos conceitos que lhe permitem a critica do direito positivo. 

 

Ainda conforme análise do autor em referencia: 

 

O bem jurídico possui uma transcendência ontoaxiológica, dogmática e pratica que 
em certo sentido é basilar, e, por isso, indeclinável. De sua essência, entidade e 
conteúdo depende, não já a estruturação técnica, senão a própria existência do 
ordenamento punitivo de qualquer Estado de cultura.90  

 

São esclarecedoras as observações de Álvaro Mayrink acerca das funções do bem 

jurídico penal: 

 

O bem jurídico desempenha duas funções relevantes: a) garantidora ou limitadora da 
tarefa legiferante penal; b) teleológica-sistemática, básica para limitar a tentação de 
aumento da matéria de proibição, avassaladora do Direito Penal.   

 

Ainda sobre o mesmo conceito, merece reflexão o seguinte esclarecimento de Juarez 

Tavares.91 

 

O bem jurídico não se confunde, assim, nem com os interesses protegidos, nem com 
um estado social representativo de uma sociedade eticamente ideal, nem ainda com 
mera relação sistêmica.Bem jurídico é um elemento da própria condição do sujeito e 
de sua projeção social e nesse sentido pode ser entendido, assim, como um valor que 
se incorpora à norma como seu objeto de referencia real e constitui portanto, o 
elemento primário da estrutura do tipo, ao qual se devem referir a ação típica e todos 
os seus demais componentes.Por esse objeto de referencia real se deve entender aqui o 
pressuposto de lesão ou de perigo de lesão,pelo qual se  orienta a  formulação do 

                                                             
89PRADO, Luiz Regis.Op. cit. p. 21. 
90 PRADO, Op, cit. p 25. 

91TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal. Belo Horizonte: Editora  Del Rey. 2000.p. 179 
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injusto. Não há injusto sem a demonstração efetiva de lesão ou perigo de lesão a um 
determinado bem jurídico.  

 

Os funcionalistas afirmam que a norma penal deve ser cumprida não com o fim de 

proteger o bem jurídico considerado importante à sociedade, pois seu propósito é pedagógico, à 

medida que demonstra a todos que a norma tem validade.92 

 Francisco Antolisei93, considerado um dos precursores do funcionalismo, 

assevera, assim como afirmou Binding, não ser correta a opinião de que existe correlação 

indissociável entre o crime e a ofensa ao bem jurídico. O crime não seria apenas um fato 

perigoso e nocivo ao bem jurídico, mas um fato que o legislador reputa como nocivo à 

sociedade. 

A perspectiva mais radical do funcionalismo é atribuída a Günther Jakobs, que 

prescinde da ideia de bem jurídico penal, reduzindo o Direito Penal a uma noção formal e 

potencialmente arbitrária de exclusiva proteção do ordenamento jurídico. 

O funcionalismo tem recebido severas criticas de respeitáveis doutrinadores de Direito 

Penal, os quais ressaltam seu caráter antidemocrático. Manuel da Costa Andrade94 distingue o 

funcionalismo de Roxin daquele esposado por Jakobs, apontando que o primeiro admite culpa 

sem pena (por ausência de necessidade, para fins de prevenção geral positiva), inadmitindo, no 

entanto, pena sem culpa.  Como realçado, Jakobs prescinde da ideia de culpa como limite da 

pena, relacionando a pena unicamente à preservação do reconhecimento de normas. 

Sobre o funcionalismo e a finalidade geral positiva, Santiago Puig 95 assinala que 

somente são admissíveis quando há uma funcionalização material do Direito Penal, a partir de 

um Estado Social e Democrático de Direito, constituindo o funcionalismo formal de Jakobs, 

que suprime os limitadores materiais, um risco à ampliação antiliberal da intervenção jurídico 

penal. 

A funcionalização instrumentalização do Direito Penal fere o pressuposto básico de 

qualquer ordenamento jurídico democrático, fundado no principio da dignidade humana, que 

                                                             
92 PASCHOAL, Janaína Conceição. Op. Cit. p37 
93 ANTOLISEI, Francisco. Apud. PASCHOAL, Janaína Conceição . Op. Cit. p.37  
94 PASCHOAL, Janaína Conceição. Op. Cit.  38 
95 PUIG, Santiago Mir In: El sistema del derecho penal en la Europa actual.In : Jesus Maria Silva-Sanchez ( Ed); 
B. Schunemann; Jorge Figueiredo Dias ( Coord.). Fundamentos de um sistema europeo del derecho penal: libro- 
homenage a Claus Roxin. Barcelona: Bosh, 1995.p.30. Apud Paschoal Janaína da Conceição Op. Cit. p.38 
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traz a lume a noção de que a pessoa é o fim, acima de qualquer outra finalidade, por mais nobre 

que possa parecer.96 

Nesse passo, o desprezo à teoria do bem jurídico permite que leis penais sejam 

editadas de forma assistêmica, visando, não raro apenas a atender demandas trazidas a público 

por pressão da mídia.  

Diante de um problema de tal magnitude, doutrinadores comprometidos com um 

Direito Penal garantista e democrático criticam o arbítrio e a neutralidade defendidos por 

Jakobs, ou pelos funcionalistas, que não vislumbram no Direito Penal, o fim de proteger 

qualquer bem jurídico caro ao convívio social.  Kaufmann e Hassemer97, ao analisarem a teoria 

sistêmica, elucidam que, para o funcionalismo, não importa se há justiça; o que interessa é que 

o sistema funcione.   

Pelo que se expôs, está claro que a ideia de bem jurídico como limitação guarda 

consonância com um modelo de Estado Democrático. No outro extremo, encontra-se o 

funcionalismo que, ao prescindir do bem jurídico, merece severas criticas, por mostrar-se 

contrário ao conceito de bem jurídico como limitação do poder de punir. 

 

2.2 - Reflexos Constitucionais no Direito Penal - a Intervenção Mínima, a 

Ofensividade ou Lesividade 

  

A efetividade do Direito Penal exige análise cuidadosas de questões de magna 

importância, como o Princípio da Intervenção Mínima. Nessa linha de argumentação, a 

premissa é de que o Direito Penal tem maior incidência na esfera privada do cidadão, podendo 

acarretar consequência drástica, a privação da liberdade.  Por isso, a atuação do ente estatal 

deve encontrar limites, alcançando somente os comportamentos mais perigosos e lesivos à 

sociedade. 

O princípio da Intervenção Mínima não se encontra explícito nas legislações 

constitucionais e penais contemporâneas. Segundo lição de Everardo de Cunha Luna98, trata-se 

                                                             
96 PASCHOAL, Janaína Conceição. Constituição, Criminalização e Direito Penal Mínimo. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2003. p.39. 
97 KAUFMANN, Arthur Apud PASCHOAL, Janaína Conceição. Op. cit.. p.43. 
98LUISI, Luis. Op.Cit. p. 25- 27. 
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de principio imanente, por seus vínculos com outros postulados explícitos e com os 

fundamentos que o Estado de Direito impõe ao legislador e ao hermeneuta. 

A intervenção mínima tem por finalidade diferenciar um bem jurídico penal de um 

bem jurídico em sentido geral. Essa distinção é valiosa quando se pretende determinar qual 

interesse merece a proteção de ramos, como o Direito Civil e Administrativo, daqueles 

essenciais, que representam o núcleo central do Estado Democrático de Direito, bens jurídicos 

como a vida, a liberdade, a integridade física e psíquica. O princípio em comento é dotado de 

duas faces: uma, que nega a possibilidade de o Direito Penal proteger bens jurídicos não 

essenciais e outra, que determina ao Direito Penal proteger os bens jurídicos considerados 

essenciais.99 

Através do principio da legalidade, impõem-se limites ao arbítrio estatal, mas, como 

observou Gian Domenico Romagnosi (em 1791), o Estado, respeitada a legalidade dos delitos e 

das penas, pode criar figuras delitivas iníquas e instituir penas vexatórias à dignidade da pessoa 

humana. Tal delimitação impõe-se, para evitar uma legislação inadequada e injusta e restringir 

e, se possível, eliminar o arbítrio do Legislador 100. 

Entendendo ser necessário enfrentar e dar solução ao problema em foco. A Declaração 

Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, em seu artigo 8º determinou que “A 

lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias”.   

Formulou-se assim o princípio orientador e delimitador do poder punitivo, o principio 

da necessidade ou da intervenção mínima, o qual preconiza que só é legitima criminalização de 

um fato, se a mesma constitui meio necessário à proteção de determinado bem jurídico.  

Existindo outras formas de sanções que se revelem suficientes à proteção desses bens, a 

criminalização é incorreta.  

Na literatura italiana, sustenta-se que o mencionado principio está implícito na 

Constituição Peninsular.  A esse respeito, vale tomar por base o artigo 13 da Constituição 

                                                             
99 SOUZA, Artur de Brito Gueiros; JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. Op.Cit. p.64 

 
100 LUISI, Luis. Op. Cit. p.26. 
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Italiana,101cujo caput proclama a liberdade pessoal e inviolável, sendo clara a intenção de 

limitar os fatos puníveis conforme o critério da estrita necessidade. 

O conjunto dos valores constitucionais serve de limite instransponível ao legislador 

ordinário, no sentido de que nunca deve existir contraste entre o sistema constitucional de 

valores e o sistema penal. 

Convém assinalar que a Lei Fundamental da Alemanha, como fazem outras 

constituições, consagra que “a liberdade da pessoa é inviolável”; e, em seu artigo primeiro, 

estabelece que a dignidade da pessoa humana é sagrada e merece respeito e proteção de todos 

os agentes da autoridade pública. 

A Constituição brasileira, em seu artigo 5º caput, determina serem invioláveis os 

direitos à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; além disso, em seu artigo 1º III, 

define a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito. 

Decorre dessa gama de princípios e garantias, a exemplo do que foi estabelecido pela 

legislação alemã e italiana, que a restrição ou privação desses direitos invioláveis somente se 

legitima, quando estritamente necessária à tutela penal de bens fundamentais.  Assegurado por 

tais alicerces, embora não explicito no texto constitucional o principio da intervenção mínima 

se deduz do expresso na Constituição da República, tratando–se, pois, de principio penal 

constitucional implícito. 

Do principio ora analisado resulta o caráter fragmentário do Direito Penal que, como 

afirma Binding, não encerra um sistema exaustivo de proteção de bens jurídicos, mas um 

sistema descontinuo, em consequência da necessidade de criminalizar determinadas condutas, 

por ser meio indispensável de proteção.  

                                                             

101 Art. 13.La libertà personale è inviolabile.  Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o 
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato 
dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, 
indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che 
devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle 
successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e 
morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della 
carcerazione preventiva. Disponível em: < http://www.governo.it/Governo/Costituzione/1_titolo2.html>. Acesso 
em: 24/05/2013. 
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Nesse sentido, fica claro que o Direito Penal deva ser aplicado ultima ratio, como 

ultimo remédio, cuja presença só se legitima quando os demais ramos do Direito se revelem 

incapazes de conferir a tutela jurídica aos bens selecionados. O Direito Penal é dotado de 

fisionomia subsidiária e sua intervenção só se justifica, no dizer de F. Munhoz Conde, quando 

fracassam as demais maneiras protetoras do bem jurídico, dispostas por outros ramos do 

Direito.102 

Sobre o tema aduz Juarez Tavares103:  

 

Por conseguinte, será incompatível com o princípio democrático qualquer 
incriminação que se afaste deste princípio, por exemplo, que utilize a definição típica 
como instrumento de cobrança de dividas públicas ou privadas ,ou que restrinja a 
liberdade de expressão em proveito de um programa político de segurança ou de 
manutenção de monopólios ou que viole a intimidade com o propósito de assegurar a 
dominação de mercado ou a imposição de uma política econômica globalizada ou que 
regularmente a vida privada, exigindo do sujeito o cumprimento de normas de 
segurança pessoal, mesmo sem seu consentimento. Em situações dessa ordem, a 
eleição do bem jurídico como categoria publica ou estatal sem consideração aos 
imediatos interesses ou às condições do sujeito e seus projetos, viola os fundamentos 
do Estado democrático , amparados na proteção à dignidade da pessoa humana.  

 

No que concerne à limitação da intervenção jurídico penal, é pertinente a explicação 

de Miretxu Bidasolo104:  

 

Outro sector de la doctrina, que podíamos denominar constitucionalistas, basan toda la 
creación e interpretación del Derecho penal em la Constituición, incluindo algunos de 
los que se adscriben a teorias funcionalistas. No obstante, la referencia a la 
Constituición, como panacea, es outra forma de delimitar qué elementos son 
esenciales para la vida social, es decir, qué valores son imperantes em uma 
determinada sociedad y deben protegerse, es decir, qué, bienes jurídicos deben de ser 
protegidos penalmente. 

  

Ainda sobre o tema, continua o autor 105 

 

                                                             
102 LUISI, Luis. Os princípios Constitucionais Penais. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991. p. 25-26. 
103 TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal. Belo Horizonte: Editora Del Rey. 2000.p. 183. 
104 PUIG, Mir; BIDASOLO, Mirentxu Corcoy (Dirs.); IBARRA, Juan Carlos Hortal. Op. Cit.. p.159 
 
105 PUIG Op. cit. p. 160. 
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Com ello no se quiere afirmar que el bien jurídico-penal es la solución a los actuales 
problemas del Derecho penal. Creo que hay que volver o retomar o seguir lãs posturas 
integradores em la línea de Mir Puig de estabelecer uma serie de limites que restrinjan 
la intervención penal. Limites como los de subsidiariedad, ultima ratio y 
fragmetariedad, que son mas necesarios que nunca.Y ello porque muchas veces la 
pergunta no es tanto si se debe castigar uma determinada conducta em atención a ló 
que se pretende evitar, sino cómo se debe castigar, es decir preguntarse qué conductas 
de entre todas lãs posibles son realmente lesivas y limitar la intervención penal em 
esse sentido. 

 

 

Embora haja unanimidade na doutrina ao afirmar que o Direito Penal seja um sistema 

com reprodução seletiva de desigualdades, criminógeno e incapaz de realizar suas funções 

declaradas, diante do atual cenário sua supressão ainda se mostra impossível, diante das 

necessidades de mudanças sociais e radicais intervenções no campo das políticas públicas de 

prevenção.106 

Enquanto esse processo de mudanças e evolução social não ocorre, a utilização do 

Direito Penal como mecanismo de controle ainda se faz necessária, refutando-se qualquer 

possibilidade de aplicação das teorias abolicionistas, principalmente diante da premente 

necessidade da proteção de bens jurídicos indispensáveis à harmonia na sociedade. 

Entretanto, nesse mesmo contexto, a subsistência de um Direito Penal não se pode ser 

exercida de maneira autoritária, cerceando garantias e princípios constitucionais, sob pena de 

enfraquecer o próprio sistema.107 

A proposta de um Direito Penal mais democrático, em atenção ao princípios penais 

constitucionais, operar-se-á por meio da descriminalização de algumas condutas que dispensam 

intervenção penal, seja pelos elevados e desproporcionais custos sociais, seja pela possibilidade 

de se submeter algumas questões a outros ramos do direito ou instituições (como o direito civil, 

administrativo, assistência social, intervenções comunitárias, educação), potencialmente mais 

eficazes a cada caso concreto), e, quando indispensável, recorrer a sanções alternativas à 

prisão, que ficará reservada aos casos de extrema gravidade.108 

No Brasil, pode-se destacar, entre outros, dois exemplos em que a política criminal 

mostra-se falida: o primeiro, relacionado à atual política anti-drogas, que, depois de décadas, 

não consegue apresentar resultados eficazes, menos ainda frear os graves danos causados pelo 

                                                             
106 QUEIROZ, Paulo de Sousa. Op. Cit. p. 105 
107 Idem. p.106 
108 QUEIROZ. Op. cit. p.107 
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consumo de substâncias que causam dependência. Outro exemplo marcante vincula-se à atual 

política criminal no controle do uso de armas de fogo, que evidencia ineficácia, particularmente 

quando se examinam indicadores como o aumento do comércio ilegal e a diversidade de armas 

de alto calibre, utilizadas corriqueiramente, embora se destinem exclusivamente ao uso em 

guerras pelos exércitos. 

Inobstante a força de sua argumentação, a doutrina abolicionista tem sido alvo de 

severas criticas de doutrinadores destacados no Brasil e exterior.  Para Ferrajoli109, o 

abolicionismo penal, além das duas intenções libertárias e humanitárias, configura utopia 

regressiva, sob pressupostos ilusórios de uma sociedade boa é um Estado bom.  Observa ainda 

que as teses abolicionistas por qualquer enfoque garantista, rechaçando, tanto os modelos 

autoritários, como os liberais, não oferecem qualquer contribuição à solução dos graves 

problemas relativos à limitação e ao controle do poder punitivo. Ferrajoli ainda ressalta os 

riscos da criação de uma sociedade disciplinária, que se sucederia à abolição do Direito Penal e 

de suas garantias. 110 

Ainda conforme Ferrajoli111, a defesa do Direito Penal corresponde à defesa da 

liberdade física da transgressão proibida deonticamente, mas não materialmente; ou seja, o 

Direito Penal configura-se como técnica de impor a lei com o preço da pena, o que garante a 

liberdade a todos. Abolir o Direito Penal seria abolir a liberdade, dando lugar a controle 

autoritários (individuais, coletivos e estatais) e sem limites. 

Scheerer112, por sua vez, tece criticas aos fundamentos da doutrina abolicionista, 

elucidando há longo caminho a percorrer, no sentido de pesquisar mais profundamente 

possíveis alternativas ao sistema penal, pois se conhece o atual sistema penal, suas falhas e sua 

realidade, mas ignoram-se as prováveis consequências de sua total abolição.  

Em se tratando de mudanças e evolução do direito as propostas, ainda que utópicas são 

sempre válidas, como forma de enfrentamento à atual crise do Direito Penal. 

 
Dessa forma, verifica-se que a análise do impossível se apresenta em sentido diferente 
da tradicional discussão ideológica, pois o impossível não é tanto o que o outro faz, 
mas sim aquilo que ele crê fazer. O que se faz nunca é impossível, mas aquilo que se 
crê fazê-lo pode sê-lo. De outro lado, a vontade pura - sem consideração de sua 
factibilidade – sempre aspira ao impossível. O possível é o resultado da submissão do 

                                                             
109 FERRAJOLI, Luigi. Apud QUEIROZ, Paulo de Sousa. p.105. 
110 QUEIROZ, Paulo. Op. Cit. p.105 
111 QUEIROZ, Op. cit. p.105 
112 SCHERER. Apud QUEIROZ, Paulo de Sousa p.106 
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impossível ao critério da factibilidade. Então, tem-se o seguinte: concebe-se o 
impossível para, por meio da experiência e da análise da factibilidade,conhecer o 
possível concluindo que o abolicionismo tem um longo caminho a percorrer.113 
 
 

Ademais, é pouco provável que as mesmas reações (não punitivas) pudessem ser 

pacificadas ou aceitas diante de grave dano causado a direitos fundamentais, a bens jurídicos de 

alta importância para a sociedade, como a vida, a integridade corporal, a dignidade sexual, 

especialmente em caso de condenados reincidentes.114 

Diante do exposto, resta claro que o sistema penal atual não é perfeito e esta longe de 

ser115, mas isso não impede do Estado, no exercício do poder de polícia, respeite as garantias 

constitucionais, prezando por uma aplicação mais democrática desse ramo do direito que incide 

sobre os indivíduos com maior gravidade. 

Nesse sentido é oportuna a sugestão de Ana Luiza Barbosa de Sá116 no que se refere à 

positivação dos princípios constitucionais penais, tendo em vista conferir uniformidade a sua 

aplicação. Assim se posiciona a autora: 

 

[...] entende-se que tais princípios seriam cristalizados tanto pela previsão 

constitucional da legalidade, quanto pelos demais princípios penais de observância 

obrigatória ao operador do sistema penal, ainda que não incluídos no texto da Carta 

Magna: a imputação subjetiva, a proporcionalidade das penas, a lesividade e a 

intervenção mínima. Todos deveriam ser declarada e expressamente levados em 

consideração tanto pelo legislador, ao propor a criação de leis penais econômicas, 

quanto pelo magistrado, ao fundamentar suas decisões.  

Dessa forma, o conteúdo de uma norma penal será tido como anti-ético e irracional 

quando não atender aos princípios estruturantes acima elencados, desvinculando-se, 

por consequência, da regra de reconhecimento do sistema jurídico.[...] 

 

                                                             
113HONÓRIO, Cláudia; KROL Heloisa da Silva. A contribuição teórica de Franz Hinkelammert ao projeto ético 
de libertação formulado por Dussel. Revista Eletrônica do CEJUR- Curitiba PR, a. 2, v. 1, n. 3, 
ago./dez.2008.p.69 Disponível em <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/cejur/article/viewFile/16758/11144.> 
Acesso em: 28/05/2013.  
 
114 QUEIROZ, Paulo de Sousa. Op.Cit. p. 107. 
 
116 SÁ, Ana Luiza Barbosa de. Controle Racional das Normas de Direito Penal Econômico. Tese apresentada ao 
Programa de Pós Graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro, 2012. P. 162 
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A positivação desses princípios constitucionais, seria medida importante, 

principalmente para nortear a atuação dos integrantes do Poder Judiciário, no sentido de 

fundamentar suas decisões e garantir um direito penal coerente com os preceitos 

constitucionais, reduzindo o nível de interpretações e escolhas contraditórias. 
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CAPÍTULO 3 

RACIONALISMO PENAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 

 

3.1 – A Criminalização e seus determinantes sócio-culturais e ideológicos 

 

Nos sistemas jurídicos do mundo atual, é notória a tendência dominante no sentido da 

criação de novos tipos penais, bem como de agravamento das penas.  Um dos determinantes da 

expansão do Direito Penal é o surgimento de novos bens jurídicos protegidos, levando-se em 

conta a maior complexidade da vida contemporânea, no contexto de uma sociedade de 

riscos.117  

Não obstante esse dado de realidade, parece evidente que a ampliação da busca do 

Direito Penal para proteção de antigos ou novos bens jurídicos reflete incompetência do 

Estado, precipuamente no sentido de medidas preventivas, ou de lançar mão de mecanismos 

jurídicos menos rigorosos e, ao mesmo tempo, mais eficazes na proteção de interesses elevada 

relevância social.  

Sob esse ângulo de análise, são muito oportunas as observações de Silva–Sanchez118: 

 

Não é frequente que a expansão do Direito Penal se apresente como produto de uma 
espécie de perversidade do aparato estatal, que buscaria no permanente recurso a 
legislação penal uma (aparente) solução fácil aos problemas sociais, deslocando ao 
plano simbólico (isto é, ao da declaração de princípios que tranquilizam a opinião 
pública) o que deveria resolver no plano nível da instrumentalidade (da proteção 
efetiva). Sem negar que a tal explicação possa atribuir-se uma razão, creio que seria 
ingênuo situar as causas do fenômeno de modo exclusivo na superestrutura jurídico 
política na instancia estatal. Ao contrário, é a minha opinião que em boa medida nos 
encontramos aqui ante as causas mais profundas, que fundam suas raízes no modelo 
social que vem se configurando no decorrer, pelo menos, das duas décadas, na 
consequente mudança da expectativa que amplas camadas sociais tem em relação ao 
papel que cabe ao Direito Penal.  

 

Em reforço à explicação desse fenômeno, Raul Zaffaroni119 esclarece:  

                                                             
117 SILVA-SANCHEZ. A expansão do Direito Penal – aspectos da política criminal nas sociedades pós-
industriais. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002. P.22. 
118 Op. cit. p. 23 
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Tudo tende a ser delito Isso se deve ao fato de que, na atualidade, poucas coisas não 
são deito e cada dia parecem ser menos, porque os legisladores de todo o mundo se 
esforçam, diariamente, em inventar novos delitos, tipificam como delitos as infrações 
administrativas, as condutas suspeitas, as contravenções, etc.  

 

Trata-se de desafio de essencial relevo, pois requer análise e identificação de soluções 

a espinhoso problema, cujo principal indicador é a frequência com que a sociedade demanda 

proteção do ente estatal.120  

Entre as causas do alargamento do Direito Penal citadas por Silva-Sanchez121, 

destacam-se: o surgimento de novos interesses; o aparecimento de riscos até então 

desconhecidos; a institucionalização e o aumento da sensação social de insegurança; a 

configuração de uma sociedade de sujeitos passivos; a identificação da maioria como vítima do 

crime; o descrédito em outras instâncias de proteção; os gestores “atípicos” da moral; a atitude 

de segmentos que atuam politicamente em busca de proteção de bens jurídicos de grupos 

específicos; a política criminal social-democrata e seu efeito colateral: o gerencialismo. 

Quando se reflete sobre a vida contemporânea, é evidente a presença de novos 

interesses e de riscos antes ignorados, no cenário dos avanços da modernidade e, sendo o 

Direito Penal um instrumento qualificado de proteção de bens jurídicos, é compreensível a 

busca de mecanismos de proteção, o que pode propiciar a inflação de leis penais.  Assim como 

outros ramos do conhecimento se desenvolvem, buscando inovadoras técnicas e modos de 

proteção, não poderia ser diferente com a ciência jurídica, principalmente através do Direito 

Penal, quando se orienta à proteção dos bens jurídicos mais caros à sociedade, através da 

imposição de normas e sanções.122  Porém, o avanço do braço penal do Estado deve atender e 

                                                                                                                                                                                              
119 ZAFFARONI, Eugenio Raul. A palavra dos mortos- conferências de criminologia cautelar; IN: Coleção 
Saberes Críticos Coordenadores Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini.São Paulo: Saraiva, 2012.- p.33 
120 SILVA SANCHEZ, op. cit. p. 23. 
121 Idem., op.cit. p.23 e 24 
122 SILVA-SANCHEZ, op.cit. p.37, 38 Nesse contexto, “novas realidades” que antes não existiam, ou não com a 
mesma incidência surgem. Jesus Maria Silva Sanchez elenca três dessas atividades que contribuem para esse 
fenômeno como: as instituições econômicas de crédito ou de inversão, o meio ambiente e o patrimônio histórico-
artístico,  que são manifestações dos chamados bens coletivos e de interesses difusos. 
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respeitar os princípios garantidos na Constituição, como, no caso, a intervenção mínima e a 

ofensividade.123 124. 

Como é cediço, a sociedade atual apresenta, entre outras características, o predomínio 

de valores econômicos, num cenário cujo dinamismo é acelerado pela globalização e por 

avanços tecnológicos sem paralelo, na história da humanidade.  Sem sombra de dúvidas, o 

desenvolvimento científico-tecnológico e dos meios de comunicação, hoje sem fronteiras, 

apresenta repercussões diretas no incremento da busca de bem-estar individual e, 

consequentemente de segurança, em todas as suas dimensões. 

O que interessa aqui ressaltar é a configuração do risco como fenômeno social 

conjuntural.  Boa parte das ameaças a que as pessoas estão expostas provém de decisões de 

outros concidadãos, no manejo de avanços técnicos: trata-se de riscos mais ou menos diretos 

para os cidadãos (consumidores, usuários de serviços públicos, etc.) 125.126  

Sobre a sociedade de risco, é pertinente a lição de Ulrich Beck127 

 

En la modernidad avanzada, la produción social de riqueza acompañada 
sistemáticamente por la producción social de riesgos. Por tanto, los problemas y 
conflitos de reparto de la sociedad de la carencia com sustituidos por los problemas y 
conflictos que surgen de la producción, definición y reparto de los riesgos producidos 
de manera científico-técnica.  

 

Tratando do aumento dos riscos, Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchinni128 esclarecem 

que:  

O crescimento econômico, na atualidade, tem sido muito rápido, os avanços 
tecnológicos são incontestáveis, a evolução técnica (na indústria, na biologia, na 

                                                             
123 BRASIL. Lei 7643 de 18 de dezembro de 1987 . Art. 1º Fica proibida a pesca, ou qualquer forma de 
molestamento intencional, de toda espécie de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras.Art. 2º A infração ao 
disposto nesta lei será punida com a pena de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 50 
(cinqüentaBRASIL) a 100 (cem) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, com perda da embarcação em favor 
da União, em caso de reincidência. 

124 SILVA-SANCHEZ, op.cit. p.27 
125 SILVA-SANCHEZ, op.cit..p. 29 
126 Riscos esses que derivam das aplicações técnicas dos avanços da industrial, na biologia, na genética, na 
energia nuclear, na informática, nas comunicações, etc. Mas, também, porque a sociedade tecnológica 
crescentemente competitiva, desloca para a marginalidade não poucos indivíduos, que imediatamente são 
percebidos pelos demais como fonte de riscos pessoais patrimoniais. 
127BECK, Ulrich. La Sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad.  Paidós. 2002. Espanha. Barcelona. 
P.25 
128 BIANCHINNI, Alice; GOMES Luiz Flávio. Op. CIt. p.290. 
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genética, na informática, na área nuclear, nas comunicações etc) é impressionante. 
Tudo isso traz riscos para a convivência humana.A decisão de uma pessoa pode 
colocar em risco toda uma comunidade ou uma região ou mesmo um país. O Estado 
não esta em condições de controlar todos esses avanços nem prevenir a criminalidade 
que lhe é inerente, logo deve se valer do Direito Penal seja para evitar a criação de 
riscos, seja para conter a criminalidade organizada.Já não se trata de um Direito Penal 
preocupado em evitar lesões a bens jurídicos: agora o que importa é a antecipação da 
tutela penal, para não deixar que se criem riscos. 

 

Diante do exposto, é oportuno recordar que a sociedade pós-industrial, além da 

presença de risco tecnológico, é marcada por valores como o individualismo, a competição 

quase ilimitada e, portanto, à sensação permanente de insegurança.  

Nesse contexto, por um lado, as novas tecnologias, que trazem benefícios, mediante a 

criação de novos produtos e s substâncias, também apresentam perigos e efeitos ainda 

desconhecidos, agravando a sensação social de risco.129 130 

 

Contenido em la globalización y sin embargo claramente diferente de Ella es um 
modelo de reparto de los riesgos em el que se encierra uma buena cantidad de 
dinamita política: los riesgos afectan más tarde o más temprano a quienes los 
producen o se benefician de ellos. Los riesgos muestran em su difusión un efecto 
social de bumerang: tampoco los ricos y los poderosos están seguros ante ellos. Los 
efectos secundarios anteriormente latentes golpean también a los centros de su 
producción. Los propios actores de la modernización caen de una manera enfática y 
muy concreta em el remolido de los peligros que se desencadenan y de los que se 
benefian. 131 

 

Por evidente, em paralelo ao crescimento econômico e científico tecnológico, a vida 

na sociedade atual implica riscos, num cenário em que a divisão funcional alcançou níveis até 

agora ignorados.132 A proximidade dos indivíduos com novas ameaças pode acarretar graves 

                                                             
129 Em matéria publicada na imprensa a OMS anuncia que celular pode aumentar risco de câncer. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/923296-oms-anuncia-que-celular-pode-aumentar-risco-de-
cancer.shtml. 
 
130 SILVA-SANCHEZ, op.cit. p.30.. 

131 BECK, Ulrich. La Sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad.  Paidós. 2002. Espanha. Barcelona. 
P.25 
132Dentro desse contexto, os agrotóxicos aparecem como importante exemplo dessa (triste) realidade. A 
Organização Mundial da Saúde estima que, a cada ano, entre três e cinco milhões de pessoas são contaminadas 
por agrotóxicos em todo o mundo (Jeyaratnam, 1990; ILO, 1997). Alguns autores acreditam que tais números 
podem chegar a 25 milhões de trabalhadores/ano somente nos países em desenvolvimento (Jeyaratnam, 1990; 
Levien & Doull, 1993). É inegável a seriedade do problema, sobretudo nos países em desenvolvimento, 
responsáveis por aproximadamente 20% do consumo mundial de agrotóxicos e onde estão localizados 70% dos 
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consequências, a curto, médio ou longo prazo. É portanto compreensível a sensação de 

incerteza sobre a relação causa-efeito, num cenário em que os chamados crimes de resultado se 

mostram cada vez mais insatisfatórios.  

Advém desse contexto o recurso à criação de crimes de perigo, não raro, de ameaça 

abstrata ou presumida e crimes comissivos, por omissão, com sérios reflexos no Princípio da 

Ofensividade.  A esse respeito, é importante a contribuição de Luiz Flávio Gomes133 

 

O crescimento econômico, na atualidade, tem sido muito rápido, os avanços 
tecnológicos são incontestáveis, a evolução técnica (na industria, na biologia, na 
genética, na informática, na área nuclear, nas comunicações, etc) é impressionante. 

 

É interessante sublinhar que, no Brasil, ocorre fenômeno semelhante ao da sociedade 

pós-industrial europeia, passando por uma crise do modelo do Estado de Bem-estar Social, 

sucedido por elevada competitividade, alto índice de desemprego e agravamento da 

marginalidade, em especial, de delinquência infanto-juvenil.  A combinação desses fatores 

pode causar efeitos indesejáveis, no que tange à tutela penal, como explica Luiz Flávio 

Gomes.134 

 

O desmedido afã intervencionista do legislador penal conduz, por outro lado, a criação 
de figuras delituosas desnecessárias e, muitas vezes, até conta- producentes; inclina-se 
ainda à perturbadora superposição de tutelas penais e extrapenais (mercantis, 
administrativas, civis, etc.) que olvida a subsidiariedade do Direito Penal assim como 
a distinta natureza de um ou outro ilícito; ostenta, de outra parte, um rigor penal 
desproporcional, que envolve inclusive a derrogação de benefícios penitenciários.  

 

A combinação das circunstâncias mencionadas se faz acompanhar de episódios 

frequentes de violência, em sua manifestação mais visível, a chamada “criminalidade de rua” e 

individual, entre outras formas.  Nesse modelo, a convivência aparece como fonte de conflitos 

                                                                                                                                                                                              
casos de intoxicação (ILO, 1997).Disponível em : 
http://www.fiocruz.br/editora/media/cap_01_e_veneno_ou_remedio.pdf> . Acesso em: 01/06/2013. 
133BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz Flávio. MOLINA, A. García-Pablos de. Direito Penal. Introdução e 
Princípios Fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.p.291 
134 Op. cit..p.291 
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interindividuais: fenômeno de “criminalidade de massas” determina que “o outro”, muitas 

vezes, represente um risco para a sociedade.   

O desequilíbrio é manifesto, seja pela criação de tipos penais desnecessários, seja pelo 

tratamento aos acusados no sistema penal e no processo penal, principalmente diante dos 

princípios da intervenção mínima, adequação social, e da presunção de inocência, da igualdade 

de tratamento. 

Na mesma linha de raciocínio, completa Bauman135 

 

[...] Enquanto a proteção pessoal se tornou um grande ponto de venda, talvez o maior, 
nas estratégias de marketing de mercadorias de consumo, a garantia de “lei e ordem”, 
cada vez mais confinada à promessa de proteção pessoal, se tornou um grande ponto 
de venda, talvez o maior, tanto nos manifestos políticos quanto nas campanhas 
eleitorais- ao mesmo tempo em que as ameaças à segurança pessoal foram 
promovidas à posição de grande trunfo, talvez o maior, na guerra de audiência dos 
veículos de comunicação de massa, aumentando ainda mais o sucesso dos usos 
comerciais e políticas do medo (Como diz Ray Surette, o mundo visto pela TV parece 
constituído de “cidadãos-ovelhas”protegidos de “criminosos-lobos”por policiais 
“cães- pastores).  

 

Conforme exposto, pode-se supor que uma das mais importantes causas da expansão 

do Direito Penal repouse em sua dimensão subjetiva.  A sociedade atual pode ser definida 

como a sociedade da “insegurança sentida” (ou sociedade do medo) 136, eis que tem como traço 

significativo é a sensação geral de insegurança.  Por certo, os novos riscos existem e acarretam 

perigo; porém, a falta de informação precisa e de critérios para definir o que se entende por 

seguro ou inseguro contribui igualmente para o aumento da sensação de medo, causando 

angústia, incertezas e insegurança.137  

Sobre as características de uma sociedade insegura, é particularmente elucidativa a 

seguinte observação de Bauman: 

 

O “medo derivado” é uma estrutura mental estável que pode ser mais bem descrita 
como sentimento de ser suscetível ao perigo; uma sensação de insegurança (o mundo 

                                                             
135 BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Ed. Zahar. Rio de Janeiro: 2008. p 
188. 
136 SILVA-SANCHEZ, op.cit.. p.33 
137 Idem p. 33 
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está cheio de perigos que podem se abater sobre nós a qualquer momento com algum 
ou nenhum aviso) e vulnerabilidade (no caso de o perigo se concretizar, haverá pouca 
ou nenhuma chance de fugir ou de se defender com sucesso; o pressuposto da 
vulnerabilidade aos perigos depende mais da falta de confiança nas defesas 
disponíveis do que do volume ou da natureza das ameaças reais). 138 

 

Nesses comentários, três aspectos merecem relevo: a ampliação do acesso aos meios 

de transporte; a revolução da comunicação e a nova realidade econômica.  É inegável que a 

população experimenta crescente dificuldade de adaptação em face da perplexidade derivada da 

falta (sentida e provavelmente real) de domínio do curso dos acontecimentos, que se traduz em 

insegurança. Ademais, a constante troca de informações descontextualizadas e, não raro, 

contraditórias provoca sentimento de fragilidade e insegurança, agravadas pela falta de 

solidariedade na vida moderna.   

Tratando do assunto, explica Silva-Sanchez139. 

 

Visto de outra forma, tampouco cabe negar a relação de interdependência entre 
esferas de organização e a necessária transferência a terceiros de funções de respaldo 
da própria esfera jurídica, com o correlato da perda do domínio real, constitui uma 
base efetiva da sensação de insegurança. Sobretudo, quando tal independência tem 
lugar em um contexto fortemente atomizado, isto é, anônimo, após o desaparecimento 
ou pelo menos, o importante retrocesso das estruturas orgânicas de solidariedade mais 
tradicionais. De fato, não deixa de ser intranquilizador o manifesto paradoxo de que o 
incremento da interdependência social tenha lugar no contexto de uma sociedade de 
massas na qual se experimenta uma dessolidarização” estrutural, com o patente 
retorno ao privado segundo critérios de interesse individual. E certamente esse é o 
modo social hoje dominante do “individualismo de massas”, no qual a “sociedade já 
não é uma comunidade, mas um conglomerado de indivíduos atomizados e 
narcisisticamente inclinados a uma intima satisfação dos próprios desejos e interesses. 
140 

 

Tanto no âmbito do senso comum, como na doutrina, parece haver consenso de que 

umas das finalidades do fato social denominado crime é inculcar no pensamento coletivo o 

dever de respeito às regras e aos bens jurídicos, sob pena de imposição de uma sanção. Em 

termos gerais, duas forças coercitivas imperam sobre a coletividade: a primeira, formada por 

regras morais, que dizem respeito aos costumes, educação, religião, valores; todas inculcadas 

pelas instituições sociais responsáveis pela socialização dos indivíduos; e a segunda, referente 

às regras jurídicas, que são institucionalizadas pelo Estado, votadas e aprovadas em processo 
                                                             
138 SILVA-SANCHEZ, op.cit. p.9. 

139 Idem. Op. Cit. p.35 
140 Idem, op.cit. p.35 e 36. 
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democrático com legitimidade para serem aplicadas coercitivamente. A premência de 

superação do senso comum, se insere nesse contexto: 

 
Superação do Senso Comum: “O senso comum é um conjunto de opiniões aceitas pela 
generalidade das pessoas da sociedade, fazendo com que opiniões discrepantes pareçam 
desajustadas. A superação do senso comum significa a substituição e modificação de 
valores,tradições, costumes e modo de pensar, conformidade religiosa e social, sentimento e 
outros elementos que dão à sociedade coesão interna, consenso e resistência à mudanças 
ideológicas. Como parte da ação revolucionária, é uma sutil subversão dos valores contidos no 
senso comum que servem de critério de comportamento e julgamento.Substituídos por 
outros,modificam significativamente o modo de pensar, de agir e de sentir das pessoas, 
contribuindo para a “reforma intelectual e moral” de toda sociedade.141 

 

No que se refere à relevância das regras jurídicas como forma de controlar os 

comportamentos desviantes e lesivos a bens jurídicos de interesse da sociedade, selecionam-se 

condutas por disposição legal e sujeitas à sanção.  Tal escolha é coerente com valores 

dominantes em determinada sociedade, o que se comprova, ao analisar a variação de condutas 

proibidas em países com culturas diferentes. Há comportamentos permitidos e tolerados em 

determinado país; porém o mesmo pode ser cominado com elevadas penas em outro.  Decorre 

desse dado de realidade que o crime consiste essencialmente em ato contrário às disposições e 

valores da consciência comum.142 

Daí se extrai a noção de solidariedade que o Direito Penal reforça, a partir do alicerce 

de que, uma vez praticada uma conduta criminosa, estão sendo ofendidos interesses e o ideário 

dominante em determinado grupo social. O conjunto de ideias prevalescentes decorre de duas 

fontes principais: uma, que representa a personalidade individual e constituída; e outra, que 

advém do imaginário coletivo, imprescindível à existência da vida em sociedade.  

De longa data, esse tipo de solidariedade foi definido por E. Durkheim143, como: 

 
É essa solidariedade, pelo menos no que tem de fundamental, que o direito repressivo 
exprime. Com efeito, os atos que ele proíbe e qualifica de crimes são de duas 
espécies: ou manifestam diretamente uma diferença muito violenta entre o agente que 
os comete e o tipo coletivo, ou ofendem o órgão da consciência comum. 
 

 

 

                                                             
141 COUTINHO, Sérgio Augusto de Avellar . A revolução Gramscista no Ocidente A Concepção Revolucionária 
de Antônio Gramsci em os Cadernos do Cárcere. Ed. Ombro a Ombro. 2002. Rio de Janeiro. P.115 
142 FORACCHI, Marialice Mencarini. MARTINS, José de Souza. Sociologia e Sociedade. Leituras de 
introdução à Sociologia. São Paulo: LTD Editora, 2009. p.29. 
143 Idem.op.cit.p.29 
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Nessa linha de pensamento, ao praticar determinado comportamento lesivo, que venha 

a violar as normas jurídicas impostas pela sociedade, o indivíduo provoca lesão no tecido 

social, e essa deve ser reparada com a imposição da pena de prisão.  

 

Em coerência com sua defesa do caráter retributivo da pena criminal, E. Durkheim 

afirma que a única forma de o indivíduo restituir o mal causado à sociedade é sacrificando sua 

liberdade; ou seja, deve pagar o mal com a própria dor.  Nessa vertente, assim se define a 

finalidade da pena imposta em razão da prática de um crime.144 
 

 

É essa força que o direito penal protege, contra todo enfraquecimento, exigindo de nós 
um mínimo de semelhanças, sem as quais o individuo seria uma ameaça para a 
unidade social, impondo- nos o respeito pelo símbolo que exprime e resume essas 
semelhanças ao mesmo tempo que as garante. 

 

Sobre o mesmo ponto, acrescenta Durkheim145 
 

Eis porque há razão para se dizer que o criminoso deve sofrer em proporção ao seu 

crime e porque as teorias que recusam à pena todo caráter expiatório parecem, tantos 

espíritos, subversivas da ordem social. Portanto, é preciso que ela se afirme 

claramente quando é contrariada; e o único meio de se afirmar é exprimindo a aversão 

unânime que o crime continua a inspirar, por um ato autêntico- que só pode consistir 

em uma dor infligida ao agente. 

 

 

Partindo do caráter retributivo da pena criminal, mesmo não sendo parte do conflito 

entre autor e vítima de um crime, muitas pessoas expressam vivo interesse na penalização do 

acusado. Por isso, se afirma que a pena criminal teria caráter expiatório; seria uma forma pela 

qual a sociedade se vinga do acusado de um crime pelo mal causado. 

Sobre essa afirmação E. Durkheim146 assim se posicionou: 
 

Assim, sendo um produto necessário das causas que a engendram, essa dor não é uma 
crueldade gratuita. É o símbolo que atesta que os sentimentos coletivos são ainda 
coletivos, que a comunhão dos espíritos na mesma fé permanece inteira,e, por isso, a 
dor repara o mal que o crime faz a sociedade.  

 

 
                                                             
144 Idem,p.30. 
145 Idem. p.30 
146 Idem, p.31. 
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Ainda sob a perspectiva de E. Durkheim147 a pena criminal não teria a finalidade de 

recuperar/ressocializar o condenado, eis que lhe cabe manter intacta a coesão social.   É 

pertinente a reflexão sobre as seguintes observações do mencionado sociólogo francês sobre o 

assunto: 

 
Sua verdadeira função é a de manter intacta a coesão social, mantendo toda vitalidade 
da consciência comum. Quando categoricamente negada, a consciência comum 
necessariamente perderia parte de sua energia se uma reação emocional da 
comunidade não viesse a compensar a perda e disso resultaria um afrouxamento da 
solidariedade social. 

  

 

A partir desse fundamento, é compreensível que as sociedades vejam, como solução 

para atenuar o problema da criminalidade, o fortalecimento mais incisivo do poder estatal com 

seu braço mais vigoroso; o Direito Penal.  

Dessa forma, pode-se compreender melhor por que a sociedade tende a orientar suas 

pretensões por punições mais graves, em termos mais ou menos irracionais.  

É inegável que a exposição a novos riscos está, de certa forma, compensada com as 

novas técnicas preventivas de redução dos perigos. Por isso, a vivencia subjetiva dos riscos é 

superior à existência objetiva dos mesmos: ou seja, na atualidade, existe elevadíssima 

“sensibilidade ao risco”.   

A esse respeito, é evidente a atuação dos formadores de opinião, com apoio dos meios 

de comunicação de massa, no sentido de orientar as demandas sociais.  Refletindo sobre o 

problema em tela, vale considerar que, nos dias atuais, dramas humanos que envolvem 

violência são amplamente expostos nos meios de comunicação, com debates sobre o aumento 

da criminalidade e sobre a finalidade das penas, mobilizando emocionalmente todos os 

segmentos sociais.   

Assim procedendo, os meios de comunicação fomentam na sociedade o sentimento de 

vingança; de que castigo deve ser imposto, independente de seus benefícios, pois o importante 

é a reparação pelo mal causado pela imposição da pena criminal. 

                                                             
147 FORACCHI, op.cit,.p.30. 
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Raramente as discussões e propostas encontram suporte em dados científicos ou se 

desenvolvem com a profundidade necessária, de maneira a proporcionar participação mais 

esclarecida da sociedade nesse cenário. Tal atuação seria de fundamental relevo, no intuito de 

propiciar o devido acompanhamento da atuação dos poderes públicos na aplicação e execução 

da pena privativa de liberdade, entre outros recursos necessários à segurança de todos. 

Sobre o papel da pena criminal como instrumento de coesão social, Quintaneiro et al 

explicam:148 
 

 

O crime provoca uma ruptura dos elos da solidariedade, e sua incontestável 
reprovação serve, do ponto de vista da sociedade em questão, para confirmar e 
vivificar valores e sentimentos comuns e, desde uma perspectiva sociológica, permite 
demonstrar que alguns valores possuem a função de assegurar a existência da própria 
associação.[...]  Aqueles que ameaçam ou abalam a unidade do corpo social devem ser 
punidos a fim de que a coesão seja protegida. Assim a pena não serve somente ou só 
serve secundariamente para corrigir o culpado ou para intimidar seus possíveis 
limitadores! Ela existe para sustentar a vitalidade dos laços que ligam em si os 
membros dessa sociedade, evitando que se relaxem e debilitem, assim, a solidariedade 
que mantém unidos tais membros.  É certo, com efeito, que a função da pena é 
proteger a sociedade, mas isso ocorre porque ela é expiatória; e, por outro lado, se ela 
deve ser expiatória, não é porque, através de alguma virtude mística, a dor redime a 
falta; mas sim porque somente sob essa condição é que a pena pode produzir seu 
efeito socialmente útil. 

 

O problema assume maior alcance, quando se leva em conta que, com a globalização 

da comunicação e o desenvolvimento tecnológico, a informação é disponível com mais 

facilidade, a velocidade da internet, dos meios televisivos, fazem com que os fatos sociais 

cheguem ao conhecimento da sociedade com velocidade instantânea.  

 A esse respeito, vale refletir sobre o que diz Zaffaroni149 comentando a tese de E. 

Durkheim:  
 

Em geral, embora se trate de uma hipótese que seria mister investigar, parece que na 
medida em que a riqueza se polariza, a anomia avança no sentido originário de 
Durkheim e o discurso popularesco, grosseiro e primitivo tem maior aceitação porque 
parece compensar a segurança perdida por causa da globalização; a sociedade perde a 
coesão e está ávida por um discurso que lhe devolva essa perspectiva, por primitivo , 
vingativo e volkish que seja; a coesão é alcançada através de um discurso simplista 
que clama pela vingança pura e simples.  

 

 

                                                             
148 QUINTANEIRO, Tania;BARBOSA,Maria Ligia de Oliveira; OLIVEIRA, Márcia Gardênia Monteiro. Um 
Toque de Clássicos. Marx, Durkheim e Weber. Belo Horizonte: 2003.2Ed. Revista e Ampliada. p.83 
149 FORACCHI, op. cit. p.72 
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Outro dado que chama a atenção, sobre a relação da sociedade com o crime, é a 

manipulação da opinião pública, mediante linchamento moral perpetrado por editoriais e 

matérias que exploram os dramas humanos, exibem a fala da vítima com fundo musical 

comovente, divulgam as notícias sem isenção. Em paralelo à manipulação, no caso, a intenção 

não é informar, mas superar metas em termos de índices de audiência.  

A relação entre insegurança e atuação dos meios de comunicação foi assim exposta 

por Silva -Sanchez150 
 

.Estes, por um lado, da posição privilegiada que ostentam no seio da “sociedade da 
informação” e no seio de uma realidade na qual o que está distante e o que está 
próximo têm uma presença  quase idêntica na forma como o receptor recebe a 
mensagem. Isso dá lugar, algumas vezes, diretamente a percepções inexatas; e outras, 
pelo menos a uma sensação de impotência. Com mais razão, por outro lado, a 
reiteração e a própria atitude (dramatização, morbidez) com a qual se examinam 
determinadas noticias atuam como multiplicador dos ilícitos e catástrofes, gerando 
uma insegurança subjetiva que não se corresponde com o nível de risco objetivo. 
Assim, já se afirmou com razão que os “meios de comunicação , que são instrumento 
da indignação e da cólera publicas, podem acelerar a invasão da democracia pela 
emoção, propagar uma sensação de medo e de vitimização e introduzir de novo no 
coração do individualismo moderno o mecanismo do bode expiatório que se 
acreditava aos tempos revoltos. 

 

Como se depreende do exposto, a sociedade vitimizada, seja pelos meios de 

comunicação, ou pelo sentimento de vingança e compaixão com outros cidadãos que foram 

alvo da violência.   

Essa orientação não contribui para esclarecer as reais finalidades da pena criminal, 

cujo foco exclusivo parece ser a desforra contra o acusado de um crime.  O sentimento de 

revanche dominante no corpo social caminha em paralelo ao pré-julgamento. Assim, a 

sociedade, sob estímulo dos meios de comunicação, desconhece uma das mais importantes 

garantias constitucionais, a presunção de inocência, prevista no artigo 5º da Constituição da 

República, segundo o qual todos são inocentes, até o trânsito em julgado de uma sentença penal 

condenatória. Ao exigir a punição imediata, não se procura conhecer em detalhes e 

circunstâncias em que ocorreu o fato, se existem indícios de autoria e materialidade, entre 

outras informações de particular relevância. Tomada pela sensação de que está sendo lesionada, 

ofendida, deseja-se apenas a punição do acusado, como forma de obter vingança, mesmo não 

sendo vítima direta do conflito. 

Além disso, cumpre admitir que, em certas ocasiões, as próprias instituições públicas 

responsáveis por reprimir a criminalização transmitem imagens oblíquas da realidade, que 

agravam a difusão da sensação de insegurança. 
                                                             
150 SILVA-SANCHEZ, op.cit. p.37-38. 



64 
 

Contudo, com relação ao que foi aludido, não cabe deduzir com ingenuidade que o 

medo da criminalidade seja criado exclusivamente pelos meios de comunicação ou pelas 

instituições públicas; tais agências reforçam ou potencializam os sentimentos existentes. 

O temor da criminalidade constitui a expressão pública de um conjunto difuso de 

representações inerentes à cultura nas sociedades contemporâneas; o medo do delito aparece 

como metáfora da insegurança vital generalizada. A crescente demanda por segurança 

converte-se em pretensão social, no sentido de que o Estado Penal propicie imediata resposta. 

Assim entendido o problema, torna mais compreensível a opção por um sistema penal 

expansionista, em vez de conter a sensação de insegurança em seu espaço privilegiado; as 

políticas públicas de segurança, que extrapolam em muito a mera penalização. 

Ainda sobre a difusão da insegurança, é importante o esclarecimento de Loic 

Wacquant.151 

 

O terceiro passo dessas políticas punitivistas é que elas estão por toda parte, 
espalhando um discurso alarmista, mesmo catastrofista, sobre a “insegurança”, 
animado por imagens marciais e difundindo até a exaustão pelas mídias comerciais, 
pelos grandes partidos políticos e pelos profissionais de manutenção da ordem- 
policiais, magistrados, juristas, especialistas e vendedores de aconselhamento e 
serviços em “segurança urbana”- que competem entre si na recomendação de 
remédios tão drásticos quanto simplistas. 

 

3.2 -  O Conflito entre a cidadania e a passividade 

 

O Estado do Bem-estar Social tem como uma de suas consequências contemporâneas, 

em lugar de estimular o protagonismo cidadão, a tendência à passividade dos mais vulneráveis 

à espera da ação de um pai-provedor.  O exercício do populismo político tem transformado 

pensionistas, desempregados, destinatários do serviço público educacional, sanitários entre 

outros, além de beneficiários da transferência de riqueza em pseudo-cidadãos, no intento de 

manipulação com pretensões eleitorais, tratando-os como eleitores por excelência.152 

                                                             
151 WACQUANT, Loic. Punir os Pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos [A onda punitiva]. 
Tradução : Sérgio Lameirão. Rio de Janeiro: Revan, 2003, p.26. 
152 Silva Sanchez, Op.Cit. p.41 
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Assim considerado, o cidadão enfrenta vulnerabilidades, diante dos desafios inerentes 

ao processo de desenvolvimento econômico contemporâneo, impregnado de vigorosa 

competição, entre outros aspectos que revigoram o sentimento de insegurança e autoimagem 

depreciativa. Esse conjunto de problemas traz para o Direito Penal a construção de um conceito 

de risco permitido, como limite interpretativo à incriminação de condutas e determinação de 

seu alcance.  

Nesse passo, a premissa é de que, ao mesmo tempo, a vida em sociedade propicia 

acesso aos benefícios do desenvolvimento e avanços tecnológicos, acarreta preço a pagar pelos 

correspondentes riscos, nem sempre previsíveis, em diferentes áreas.   

Na prevalência da passividade, compreende-se a resistência à aceitação do caso 

fortuito ou do infortúnio, principalmente quando esses acontecimentos, de certa forma, 

envolvem perigos provocados pelo ser humano, seja com ações positivas, ou omissivas. Dessa 

forma, o efeito é a crescente tendência à transformação do Unglück (acidente fortuito, 

desgraça) em Unrecht (injusto) o que, inevitavelmente, conduz à ampliação do Direito Penal.153  

A questão central do problema em exame ocorre no sentido de que, uma vez 

produzido o dano, a tendência é ignorar a possibilidade de que tenha sido determinado por 

infortúnio ou acaso. A primeira reação é encontrar um culpado e atribuir-lhe a correspondente 

sanção.  Eis porque o Direito Penal moderno, partindo do racionalismo individualista e da 

consequente imputação de culpabilidade, separa radicalmente as noções de enfermidade e 

ilícito, de catástrofe e delito.  

Entretanto, no século XIX e boa parte do século XX proliferaram doutrinas que se 

voltavam a vislumbrar todo e qualquer delito como catástrofe social, do qual ninguém seria 

individualmente responsável. Nos últimos anos, parece ocorrer tendência irrefreável a 

contemplar a catástrofe como crime e responsabilizar uma pessoa, ignorando-se a possibilidade 

de ocorrência de fato inesperado, ou derivado de força da natureza. 

A sensação de insegurança dá origem a um modelo de vítima que não admite a 

possibilidade de acidente, infortúnio ou até descuido do afetado pelo dano. Esse fenômeno tem 

sido referido com o significativo Zurechnungespansion, que implica a expansão da imputação 

de responsabilidade, característica cultural da sociedade contemporânea. Em qualquer acidente 

                                                             
153 SILVA-SANCHEZ, op.cit.. p.44-45. 
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ou dano, o primeiro passo é buscar um culpado, ainda que a resposta adequada indique que 

ninguém é responsável.154 

Como se sabe, não há culpabilidade sem responsabilidade, sem capacidade e 

conhecimento do dano. Decorre daí que a “expansão da imputação” cede lugar a processos de 

despersonalização e, sobretudo, amoralização (isto é, de perda de conteúdo moral) na 

imputação. 

 

Expressando a tendência caracterizada, tem –se afirmado “(...) fazem falta não 
somente responsáveis, mas também culpáveis”. Há que se encontrar um responsável 
para tudo, começando pelo mais absurdo, a morte (...). Como se a evolução da 
sociedade democrática recuperasse a ideia de que nenhuma morte é natural e que, se 
não é possível atribuí-la a uma vontade positiva, sempre se pode imputá-la a uma 
negligencia. 155 

 

No entendimento de Silva-Sanchez, a imputação (normativa) e a explicação (empírica) 

definem espaços que se excluem reciprocamente. Isso significa que a imputação e a atribuição 

de sentido só encontram espaço naqueles fenômenos que propiciam a identificação de 

explicação empírica completa. 

Como não se pode explicar qualquer acontecimento de modo pleno, urge imputá-lo a 

alguém, seja a sociedade ou algum individuo. A história da humanidade é marcada pela 

constante pretensão de explicar empiricamente os acontecimentos em determinado contexto, 

bem como suas causas e soluções.  O positivismo jurídico, com o apoio de outras ciências, 

como a Psicologia e a Psiquiatria, bem que tentou explicar o atuar humano; porém é certo que a 

analise da conduta humana sempre resistiu a esse intento.   

Quando a ação analisada diz respeito a um sujeito livre, não há maiores problemas, 

pois tais comportamentos estão abrangidos pelo âmbito da normatividade. O desafio repousa 

no fato de que, nas últimas décadas, a expansão da imputação tem o intento de frear fenômenos 

que não expressam qualquer ato voluntário. No caso, deve ser excluída qualquer forma de 

responsabilidade, ao contrário das demandas sociais, que demandam sanções e imputações a 

todo custo.156 

                                                             
154 SILVA-SANCHEZ, op.cit. p.46 
155 Idem. p.47 
156 SILVA-SANCHEZ, op.cit. p.48-49 
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3.3 - A vitimização da sociedade e o descrédito na efetividade da proteção 

 

A expansão do sistema Penal, assentada nos aspectos comentados, responde a um 

fenômeno geral de identificação social com a vitima (sujeito passivo) do delito, mais do que 

com o autor (sujeito ativo).157 Como ressaltado, nesse contexto emerge uma sociedade com 

características de passividade, formada por sujeitos de bem,158, ou dos “sujeitos do bem estar”.  

Esse ideário é coerente com o modelo social da crise do Estado providencial, que se 

reflete progressivamente na concepção do Direito Penal subjetivo, com o aumento dos sistemas 

de vigilância e da incidência do Direito Penal sobre os desvalidos. Ao mesmo tempo, verifica-

se mudança no chamado direito penal objetivo, pois a tendência é desviar a atenção para outros 

instrumentos de defesa social e concentrar a atenção na lei penal como mecanismo preventivo, 

forma de controle e proteção social, em clara violação ao princípio da intervenção mínima.159 

Os determinantes elencados não são suficientes para explicar a expansão do Direito 

Penal e a frequente demanda por punição. Cumpre levar igualmente em consideração que, na 

atualidade, outras instâncias de proteção do Direito (como o Direito Civil, Administrativo e a 

ética social) estão em descrédito. . 

Tradicionalmente, as normas e costumes desempenhavam importante função 

preventiva como instâncias de autônomas de moralização. Com o transcorrer dos tempos e 

mudança da escala axiológica, entre outros fatores, verifica-se maior fragilidade na atuação das 

instituições educativas e de socialização dos indivíduos.  Conforme análise de Jean Claude 

Guillebaud: “quando uma sociedade perde pontos de referência, quando os valores 

compartilhados, sobretudo uma definição elementar do bem e do mal- se desvanecem, é o 

Código que os substitui.  

Sob esse ângulo de análise, além da função de impor as regras, o sistema judicial tem 

sido chamado a fortalecer e estimular a formação de valores, até no que concerne à distinção 

                                                             
157 Idem, op.cit. p.51. 
158 Idem, p. 52 
159 SILVA-SANCHEZ, op.cit. p.52. 
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entre o bem e o mal, a determinar o proibido e o aceitável, o que, dependendo do contexto 

cultural e educacional, pode levar algum tempo.160 

Na mesma perspectiva, atribui-se ao Direito Civil, fundado num modelo de 

objetivização da responsabilidade, o encargo de garantir ressarcimento de danos e manifestar a 

reprovação e prevenção necessárias a determinadas condutas.  O atual sistema indenizatório e 

de seguro provoca dúvidas quanto a sua capacidade de prevenção de bens jurídicos de magna 

importância, como a vida, a integridade física, a saúde, o patrimônio ,entre outros. 

Por um lado, se o dano está segurado com a garantia do prêmio, é inevitável que se 

reduza a diligência e proteção a determinado bem, pois as seguradoras estão preparadas para 

indenizar pelo dano causado. De outro lado, o modelo de ressarcimento por danos morais e 

materiais desestimula os investimentos necessários à prevenção dos danos, dando origem a 

uma figura que do “infrator pagador”. Em alguns casos, pode ser mais vantajoso indenizar a 

vítima do que de investir em tecnologias mais seguras, provavelmente mais onerosas, na 

prevenção do crime.   

Tais condutas devem ser alvo de cuidadosa atenção, no intuito de preservação do 

sistema de normas, de maneira a evitar a expansão ainda maior do direito penal.161 

No que tange ao Direito Administrativo, quando se reflete sobre a prevenção de danos, 

vale sublinhar a incontrolável burocratização, a corrupção, a ineficácia de fiscalização, que 

suscitam descrédito em relação aos instrumentos de proteção especifico desse setor, sejam 

punitivos ou preventivos.162 163 Nesse passo, justifica-se a desconfiança na idoneidade e 

                                                             
160 Nesse sentido merece destaque uma breve leitura sobre o Princípio da Adequação Social. Desenvolvido por 
Hans Welzel, o principio da Adequação Social da conduta parte da premissa de que comportamentos 
historicamente desenvolvidos dentro de um contexto social positivo, adequados, portanto, aos valores ético-
sociais tutelados pelo direito, não poderão nunca ser tidos como ilícitos, ainda que literalmente, venham a se 
amoldar num tipo penal. O principio da adequação social constitui regra geral de interpretação das normas penais 
incriminadoras e concretiza a ideia de que o tipo penal foi criado como forma de viabilizar a vida social e não 
como forma de mudar a vida social. Direito Penal . Artur de Brito Gueiros e Carlos Eduardo Adriano Japiassú. 
Direito Penal Parte Geral. Editora Campus Jurídico. 2012. Página 67. 
161 SILVA-SANCHEZ, op.cit. p. 60- 61 
162 idem. Op. cit. p. 61. 
163 Nesse ponto merece destaque uma leitura do Princípio da Intervenção Mínima , segundo o qual o Direito 
Penal somente poderá intervir em casos de extrema necessidade ou quando outros ramos do Direito forem 
insuficientes para a prevenção. Como exemplo pode se citar a atual política de drogas e também a previsão de 
alguns delitos de transito como por exemplo dirigir veículo automotor violando a proibição ou suspensão para 
dirigir. 
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probidade dos responsáveis pela gestão pública, sob a hipótese de que não se empenham 

suficientemente na persecução do interesse público.164 

Luiz Flávio Gomes165 destaca como uma das funções ilegítimas do Direito Penal a 

chamada administratização: 

 

A função promocional: por meio do Direito penal com certa frequência o Poder 
Público tenta promover na sociedade um convencimento de sua relevância para a 
tutela de determinados bens jurídicos. Isso ocorreu por exemplo com a Lei Ambiental 
que prevê mais de sessenta artigos (a média mundial não chega a uma dezena de tipos 
penais). Quando o legislador inclina-se para essa área promocional, acaba 
confundindo o Direito Penal com o Direito Administrativo. Daí surge o fenômeno da 
administratização do Direito Penal, isto é infrações administrativas que passam a 
ocupar o centro do Direito Penal.  
 

Sobre o problema em tela, é igualmente oportuna a contribuição de Jorge de 

Figueiredo Dias166: 

[...] – por razões econômicas, sociais, políticas e culturais bem conhecidas, que 
estiveram na base das duas Grandes Guerras- com a transformação da Administração 
numa “Administração conformadora”, que assume funções pertencentes a círculos 
progressivamente mais amplos do “cuidado com a existência” próprio do Estado 
Social. Neste tipo de Estado o interesse de uma Administração racional reside em 
cumprir as tarefas crescentes e cada vez mais complexas daquele “cuidado”, na 
medida do possível, sem estorvos e de forma dinâmica. Apresentando-se as penas 
criminais como medidas coactivas dotadas de particular efectividade, tornou-se 
inevitável a tendência para fazer intervir sempre que se julgava necessário revestir os 
imperativos estaduais, mesmo de carácter administrativo, de uma particular força de 
vigência . Numa palavra, o legislador foi-se deixando seduzir pela ideia- perniciosa, 
mas difícil de evitar- de pôr o aparato das sanções criminais ao serviço dos mais 
diversos fins de política social; e assim deu ênfase ao fenômeno da hiper 

                                                             
164 Quatro listagens classificatórias foram preparadas pela Polícia Judiciária do Estado do Rio de Janeiro ao 
longo da década de 2000-2009, cada uma comportando sucessivamente mais detalhamentos das tipificações do 
senso comum jurídico policial, delitos, infrações legais ou contravenções penais. Desta ultima listagem, 
selecionamos para analise 27 tipos de crimes classificados, que são representados socialmente como 
“corrupção”na mídia e na própria policia. A policia fluminense registrou em 2009, em todo o Estado 677 crimes 
de “corrupção”envolvendo funcionários públicos, dos quais 237 de corrupção ativa, 118 de peculato, 111 de 
prevaricação, 66 de corrupção passiva e 47 de favorecimento. Foram registrados 15 casos de enriquecimento 
ilícito na administração publica e 15 casos de trafico de influencia. Não houve qualquer tentativa registrada de 
concussão, nem violação de sigilo de proposta de concorrência publica, nem mesmo trafico prevalecendo-se da 
função publica ou facilitação de contrabando ou fuga de presos. Entretanto se nos basearmos exclusivamente nos 
crimes que envolvem policiais, reportamos durante a pesquisa de vitimização realizada na regia metropolitana do 
Rio de Janeiro em 2007, verificamos quem dos entrevistados que tiveram algum contato com policiais, 15% 
afirmaram que “o policial exigiu dinheiro ou mercadoria”. Isso representa cerca de 600 mil casos de oferta de 
propina, reconhecidos pelos entrevistados em seu ultimo e mais recente contato com esses policiais. ( Trocas 
ilícitas e mercadorias políticas: para uma interpretação de trocas ilícitas e moralmente reprováveis cuja 
persistência e abrangência no Brasil nos causam incômodos também teóricos. Michel Misse- Departamento de 
Sociologia da UFRJ. 
165BIANCHINI, Alice. GOMES, Luiz Flávio. MOLINA, A. García-Pablos de. Op.Cit.p 223. 

 
166 Dias, Jorge de Figueiredo. Op. Cit. p.156-157. 
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criminalização e ao surgimento daquilo que se chamou direito penal 
administrativo.[...] 

 

O resultado é desanimador, pois o Direito Penal como instrumento eficaz de 

pedagogia político-social e mecanismo de socialização propicia a expansão em análise e, de 

igual sorte, a frequente violação ao Princípio da Intervenção Mínima. Nesse sentido, o mais 

importante é registrar que tal gigantismo é inútil, no intuito de reduzir os danos aos bens 

jurídicos. 

 

3.4 – Paradoxos do protagonismo de gestores atípicos da moralização 

 

Outro fator importante a ser incluído na análise das causas da expansão aludida é  a 

mudança de concepção de boa parte da criminologia, como se passa a examinar a seguir. Nesse 

sentido, traz-se à baila a noção de que pessoas pertencentes a classes socialmente excluídas são 

titulares de bens jurídicos (individuais e difusos) que figuram no cenário jurídico penal mais 

como vítimas potenciais do que como autores de delitos. Segundo tal concepção, é 

compreensível a defesa de maior proteção a esses grupos. 

Tratando do tema, Silva-Sanchez denuncia o surgimento dos chamados gestores da 

moral coletiva.  Tais sujeitos são representados por pessoas oriundas da burguesia, 

conservadores, pacifistas, organizações não-governamentais de combate à violência, os quais 

lideram a tendência a progressiva tendência de ampliação do Direito Penal, no sentido da 

crescente demanda por proteção de seus respectivos interesses. Pela repercussão social dessas 

lideranças, suas expectativas tendem a ser atendidas, sem que se perceba que, por vezes, são 

acompanhadas de medidas de duvidosa eficácia e, o que é pior, violadoras de princípios 

constitucionais. 

Essa situação é potencializada pela interferência dos meios de comunicação que 

adotam uma criminologia midiática, carregada de preconceitos, falsidades e inexatidões, a qual 

incrementa no imaginário social, precipuamente no âmbito do senso comum, a propensão a 

desviar assuntos relacionados a políticas publicas para a legislação penal. 167 

                                                             
167  ZAFFARONI, Raul Eugenio. Op.Cit. p.26 
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No cenário atual, é cediço que segmentos mais pobres da população figuram entre 

aqueles que mais clamam pelo endurecimento das leis penais.  Essa mudança tem sido tamanha 

que aqueles que repudiavam o uso do Direito Penal como braço armado das classes poderosas 

contra as subalternas, agora clamam precisamente por mais Direito Penal contra as classes 

poderosas. 

No Brasil atual vige uma forma implícita de manifestação do autoritarismo, não raro, 

com apoio de significativos grupos sociais. É corriqueira a suposição de que o recrudescimento 

das sanções penais será a solução para a redução da criminalidade, profetizando a criação de 

novos tipos penais, o aumento das penas, o agravamento do regime de cumprimento e o 

cerceamento de alguns benefícios existentes.168 

 É interessante ressaltar que os rigores da pena criminal vêm sendo aplicados 

durante muitos séculos, sem que se verifiquem resultados eficazes.  O pensamento punitivista 

acompanha a sociedade ao longo da história, as mudanças e o progresso do Direito não 

produziram efeitos no pensamento punitivista ideológico da atualidade.  Nessa tendência, típica 

de estados autoritários e totalitários, transfere–se a responsabilidade da solução dos problemas 

de outras áreas para o Direito Penal. 

Como agravante dessa situação, Ripollés sublinha169: 

 

No contexto do Direito Penal essa orientação de modificação revela-se especialmente 
urgente: em primeiro lugar, porque a lei penal acumulou recentemente funções sociais 
significativamente distintas das que lhe eram peculiares, entre as quais podem-se citar 
a assunção , pelo Código Penal, na falta de melhores alternativas, do papel de código 
moral da sociedade, seu protagonismo na progressiva judicialização de quaisquer 
conflitos ou dilemas valorativos sociais, ou sua utilização com fins meramente 
simbólicos. Em segundo lugar, e em estreita relação com o anterior, pela intensa 
implicação da cidadania, diretamente ou através dos meios de comunicação, nos 
debates sobre a configuração da maior parte das leis penais; sem ignorar a positiva 
consequência de reforço da sociedade democrática que tem esse fenômeno, traduz 
igualmente uma progressiva desconfiança da opinião publica e da sociedade em geral 
em relação aos funcionários da justiça; logo teremos a oportunidade de verificar a 
transcendência disso. Em terceiro lugar- e por que não dizê-lo- mais de cem anos de 
rigoroso aprofundamento nos critérios que devem reger a exigência de 
responsabilidade penal diante dos tribunais permitiram alcançar o nível do 
escolasticismo, isto é, no qual os novos e as vezes refinados progressos conceituais 
não tem sequer uma mínima utilidade na aplicação judicial; em desconcertante 

                                                             
168Em 2008 foi realizada pesquisa pela Datafolha na qual 47% dos brasileiros entrevistados são favoráveis 
implementação da pena de morte no Brasil. (Disponível em: < 
http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=557> Acesso em: 03/05/2013. 
169RIPOLLÉS, José Luis Diez. A racionalidade das leis penais: teoria e prática; tradução de Luiz Regis Prado- 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2005.p 13 - 14. 
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contraposição, permitiu-se que o campo da criação das leis a serem interpretadas 
ficasse em mãos da improvisação e do oportunismo social e político.  

 

Perante essas posições extremas atribuídas, de um lado, à Escola de Frankfurt e, de 

outro, ao “direito penal do risco” identificam-se posições intermediárias.  Uma delas 

manifestada pela doutrina que denuncia a expansão do direito penal e pretende resolver o 

aumento da criminalidade com rigorosa política criminal e extensa e detalhada dogmática, 

inflada de conceitos e termos indeterminados.170 171 

Tomando como referencia a análise de Figueiredo Dias quanto à obrigatoriedade de 

respeitar os princípios penais constitucionais, destaca-se o que segue: 

 

Deve, segundo ela, manter-se a existência de um cerne do direito penal, relativamente 
ao qual, valham, imodificados, os princípios do direito penal clássico, dirigido a 
proteção subsidiária de bens jurídicos individuais, assente na individualização da 
responsabilidade e consequentemente na ação, na imputação objetiva e subjetiva, na 
culpa e na autoria também puramente individuais.  

 

Figueiredo Dias172 acrescenta que não se pode abstrair a existência de novos riscos, 

sendo indispensável que o direto penal não se afasta da referida proteção, podendo, em certos 

casos, flexibilizar a tendência garantista. Nesse sentido, vale lembrar o principio da ponderação 

de interesses173, no esteio do Direito Constitucional, eis que, em alguns casos específicos, pode 

                                                             

170 BRASIL . Lei 8072/90. Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 
8.930, de 1994) (Vide Lei nº 7.210, de 1984) I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de 
grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, II, III, IV e 
V). Nesse ponto a lei de crimes não esclarece o que se entende ser a expressão “grupo de extermínio” deixando a 
critério do aplicador permitindo decisionismo e interpretações duvidosas. 

171 Como afirma Streck171 em sua obra o que é isto decido conforme minha consciência explicando a diferença 
entre decisão e escolha. Quer dizer que a decisão jurídica não pode ser entendida como um ato em que o juiz, 
diante de várias possibilidades possíveis para a solução de um caso concreto, escolhe aquela que lhe parece mais 
adequada. Com efeito, decidir não é sinônimo de escolher. A escolha ou a eleição de algo é um ao de opção que 
se desenvolve sempre que estamos diante de duas ou mais possibilidades, sem que isso comprometa algo maior 
do que o simples ato presentificado em uma dada circunstância.” 
 
172 DIAS, Jorge Figueiredo, Op. cit. p 141-142 
173 SARMENTO Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. Editora Lumen Juris. 2000. Rio 
de Janeiro. p. 99 - 100. “A ponderação de interesses só se torna necessário quando de fato estiver caracterizada a 
colisão entre pelo menos dois princípios constitucionais incidentes sobre um caso concreto. Assim, a primeira 
tarefa que se impõe ao interprete, diante de uma possível ponderação, é a de proceder a interpretação dos 
cânones envolvidos, para verificar se eles efetivamente se confrontam na resolução do caso, ou se, ao contrário é 
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haver conflitos entre bens jurídicos, de igual ou semelhante densidade, devendo-se afastar um 

em prol de outro. 

A presente reflexão é enriquecida com as seguintes considerações de Mirentxu Cordoy 

Bidasolo174: 

Ante la inflación  del Derecho penal em las últimas décadas, unida a la eflacion de lãs 
garantias, debemos plantearnos qué Derecho penal queremos- deber ser- y sobre todo 
qué Derecho penal garantista y <<médio>> podemos conseguir-ser-. Em esta 
dirección hay que ser conscientes de que dificilmente se podrá limitar la legislación 
penal, em cuanto a número de modalidades típicas m que aumentan em uma 
progresión nunca conocida. Creo, sin embargo, que es posible realizar uma 
interpretación restrictiva y una aplicación respetuosa con lãs garantias de los precetos 
penales, al miesmo tiempo que se propone una mejora de la técnica legislativa. Ello 
unido a la búsqueda de medidas alternativas a la prisión y, em estos momentos, 
también a la multa, que se erigido como la pena reina em los delitos sociocónomicos y 
que há demonstrado su fracasso preventivo.  

 

Nessa concepção de justiça, segundo Bidasolo175, há desvios essenciais quanto à 

necessidade da criação de novos crimes, os quais se manifestam da seguinte forma:  

 

a) Por la inflación de tipos penales y, muy especialmente, por el número de 
condutas típicas previstas em cada uno de ellos- promover, favorecer, facilitar. 
b) Multiplication de preceptos que además plantea problemas em relación com 
instituciones de la parte general, que exige distinguir entre autoria y participación y 
entre actos preparatórios e inicio de la tentativa. 
c) Creación de tipos cuyo núcleo de prohibición ya estaba previsto em outro 
capítulo o de delitos autônomos (vid. Organización criminal) respecto de 
circunstancias agravantes de diversos preceptos de la parte especial o, incluso, como 
circunstancia agravante genérica de la parte general. Ello suscita  uma difícil si no 
imposible solución concursal. Primeiro sobre si estamos ante um concursos de delitos 
o de leyes. Segundo, sobre el criterio de interpretación de concursos de leyes que se 
debe aplicar, ya que la solución será diferente( por ejemplo, entre especialidad y 
alternatividad). Estas dificultades se agravan con la introducción de cláusulas de 
concurso real de delitos que , en la mayoría de casos, entiendo infríngen el principio 
de non bis in idem. 

d) Infracción del princípio de proporcionalidad em muchos supuestos y, em 
particular, cuando se establece la misma pena para conductas con um desvalor muy 
diferente, ya sea por el diferente grado de intervencción em la hecho ya sea por la 
concurrencia o no de violência o intimidación. 

 

                                                                                                                                                                                              
possível harmonizá-los. Nessa tarefa, estará o exegeta dando cumprimento ao principio da unidade da 
Constituição, que lhe demanda o  esforço de buscar conciliação entre normas constitucionais aparentemente 
conflitantes, evitando as anomias e colisões . Isso porque a Constituição não representa um aglomerado de 
normas isoladas, mas um sistema  orgânico , no qual cada parte tem de ser compreendida à luz das demais. 
174 BIDASOLO, Mirentxu  Corcoy. Op.Cit. p.153 

 
175 Idem.p.156. 
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Quanto à critica rotineiramente dirigida ao Poder Legislativo atribuindo ao populismo 

legislativo as causas da expansão do Direito Penal, cabe considerar, em paralelo, a 

responsabilidade dos integrantes do Poder Judiciário, que exercem fundamental papel na 

interpretação das normas constitucionais e de todas as normas jurídicas. 

Nesse aspecto cabe singela digressão a respeito do momento em que a aplicação do 

Direito passou a sofrer os efeitos do pós-positivismo (ou neoconstitucionalismo, para outros 

pensadores) de onde advém a força normativa dos princípios.  Especificamente, registra-se 

que, desde a Carta Constitucional de 1988, evidencia-se forte tendência de mudança de 

paradigma no direito brasileiro, marcada precipuamente pela mudança na concepção do 

conceito e aplicação dos direitos fundamentais.176  

Como antecedentes desse movimento, após as guerras mundiais, ao longo do século 

XX, teve início a superação do positivismo em sua concepção ortodoxa, o que requer 

interpretação mais apurada dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição e 

indica avanços no que concerne à jurisdição constitucional na perspectiva de assegurar direitos 

e garantias tutelados pela Carta Magna.177 

Na mesma perspectiva de análise, não se pode ignorar a importância da forma adotada 

pela Constituição de Weimar de 1919, assim como a Carta Mexicana de 1917, que propiciaram 

melhor estruturação do Estado Social Democrático de Direito, o que foi seguido por diversos 

países, com a queda dos regimes nazi-fascistas. 

Destacando a importância da mudança de rumos da interpretação constitucional, no 

cenário do neoconstitucionalismo, bem destaca Ana Luiza Barbosa de Sá178 : 

[...] o pós-positivismo elege os princípios como elementos centrais para a 
interpretação judicial, não mais relegados a segundo plano como no positivismo 
tradicional. Agora erigidos à condição de normas primárias de todo o sistema 
jurídico, os princípios passam a atuar preenchendo lacunas e funcionando como 
linhas-mestras para se alcançar a interpretação correta das regras 

 

Tal mudança indica nova fase na história do constitucionalismo, o chamado 

neoconstitucionalismo, impregnado das seguintes características: reconhecimento da força 

normativa dos princípios jurídicos e da sua importância no processo de aplicação do Direito; 

constitucionalização do Direito com a irradiação das normas e valores constitucionais; e 

                                                             
176 SARMENTO, Daniel. Filosofia e Teoria Constitucional Contemporânea. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2009, p.116. 
177 SÁ, Ana Luiza Barbosa de. Op. Cit. página 115. 
178 Idem. P.114 
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expansão da jurisdição constitucional para todos os ramos do ordenamento jurídico, sobretudo 

os relacionados aos direitos fundamentais.179  

Constitucionalismo e democracia, entretanto, são ideias que podem colidir: o 

constitucionalismo liberal destina-se a defender ampla área de relações individuais das 

decisões da maioria, enquanto que a democracia atribui à maioria as decisões fundamentais, 

ampliando a esfera individual regulada pelo direito180.  

Nesse contexto, adquire relevo a atuação do Poder Judiciário, no fito de assegurar 

aos cidadãos todos os direitos sociais determinados pela Carta Magna, cumprindo assim os 

objetivos da Constituição Dirigente.  É nesse cenário da constitucionalização do Direito e do 

reconhecimento da força normativa da Carta Principal que o Estado se encontra obrigado a 

oferecer tratamento digno às pessoas sob sua custódia.   

Tratando do tema, é muito esclarecedora a contribuição de Écio Oto Ramos181:   

 
Com a superação da imagem débil da juridicidade constitucional caracterizada no 
período liberal e a afirmação, por parte do modelo de Estado social de direito, do 
caráter normativo das constituições, que passará a integrar um plano de juridicidade 
superior, como forma de assegurar o possível normativo que estava, 
induvidosamente, suprimido em face da prevalência restrita do juridicamente 
regulado, ficou evidenciada a necessária consolidação de um modelo de Estado que 
pudesse imprimir em sua formula a constitucionalização da validez jurídica sob os 
contornos da dinamização inerente aos conteúdos de direito, condensados no dever 
ser (legitimador) da soberania popular, Em particular, a extensão epistêmico 
normativa e conceitual do principio da dignidade da pessoa humana- o qual requeria 
a real estruturação democrática do próprio Estado- imprimirá a necessidade de 
institucionalizar a proteção de direitos pós materiais, os quais serão garantidos, 
agora, a partir da formula política de Estado concebida como Estado Democrático de 
Direito.  

 

 

Nessa linha de raciocínio, destaca-se que a força normativa da Constituição em seu 

papel dirigente e compromissório preserva relação direta com a atuação da justiça 

constitucional, na defesa da implementação de direitos sociais, previstos na lei Maior.182  

                                                             
179 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O triunfo tardio do 
Direito Constitucional no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 851, 1 nov. 2005. Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/7547>. Acesso em: 25 nov. 2011. 

 
180 DUARTE, Écio Ramos Duarte. POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo e Positivismo Jurídico. As faces 
da Teoria do Direito em tempos de interpretação moral da Constituição. 2. Ed. Com pósfácio de Lenio Luiz 
Streck. São Paulo: Landy Editora, 2010..79 
181 Idem. 
182 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4º Ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2011.p.76 
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A constituição é invenção destinada à democracia, exatamente porque possui valor 

simbólico que assegura, ao mesmo tempo, o exercício de direitos de minorias e maiorias e 

impede que o regime democrático seja solapado por regras que ultrapassem os limites que ela 

mesma - a Constituição estabeleceu para o futuro.183  

Com a participação do Poder Judiciário pode ser que ocorram algumas disputas, ou 

mesmo conflitos, com reflexos na tripartição das funções do poder estatal. 

Tal situação foi analisada por Lenio Luiz Streck184, nos seguintes termos: 

 
Parece inexorável- aliás, isto não deveria causar nenhuma surpresa- que ocorra um 
certo tensionamento entre os Poderes do Estado: de um lado, textos constitucionais 
forjados na tradição do segundo pós guerra estipulando e apontando a necessidade 
de realização dos direitos fundamentais- sociais;de outro, a difícil convivência entre 
os Poderes do Estado, eleitos (Executivo e Legislativo) por maiorias nem sempre 
concordantes com os ditames constitucionais.  

 

Nesse sentido, não se pode apenas transferir a responsabilidade do fenômeno 

expansionista aos legisladores, os membros do Poder Judiciario também possuem importante 

função na interpretação dos princípios constitucionais e na formação de concepção da atuação 

penal mais humana e mais democrática.   

Mais uma vez destaca-se a contribuição de Ana Luiza Barbosa de Sá185, citando Luiz 

Roberto Barroso:  

[...] uma das consequências da redemocratização ocorrida em todo o mundo, e no 
Brasil especificamente a partir da Constituição de 1988, foi a percepção da 
transferência de poder para juízes e Tribunais, formando-se o movimento de 
judicialização, pelo qual as cortes constitucionais e supremas cortes assumiram o 
papel de protagonistas de decisões envolvendo questões políticas, implementação de 
políticas públicas ou escolhas morais em temas controvertidos na sociedade.[...] 

 

Nessa linha de pensamento, é indiscutível a responsabilidade do Poder Judiciário, na 

hermenêutica garantias constitucionais, tendo em vista a mudança de concepção demagógica, 

punitivista e autoritária, que apresenta evidentes reflexos no Direito Penal. Cabe-lhe especial 

responsabilidade no que concerne a fortalecer as bases democráticas, implementar os direitos 

fundamentais, com os olhos voltados à preservação das garantias e liberdades individuais e 

coletivas. 

                                                             
183 Idem. p.77 
184 STRECK, Lênio. Op.Cit. p.80. 
185 BARROSO, Luiz Roberto. Judicialização, ativismo judicial. Apud SÁ, Ana Luiza Barbosa de. Op. Cit. p.117. 
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Nesse contexto, o ensino juridico merece também ser objeto de reflexão, não podendo 

mais se restringir os currículos acadêmicos à perspectiva de que Direito Penal se resume ao 

exercício do ius puniendi pelo Estado. 

Essa linha de entendimento sugere ser urgente a necessidade de mudanças na 

formação acadêmica, no sentido de promover. nos novos profissionais do direito e futuros 

integrantes do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, advogados, a convicção de 

que a Constituição abriga normas protetoras de bens jurídicos, precipuamente no que tange  à 

criação de crimes e no expresso respeito aos princípios da lesividade, da intervenção mínima, 

da proporcionalidade e sanções que respeitem os direitos humanos, com mecanismos 

alternativos da resposta penal mais eficaz e democrática,como discutirá no próximo capítulo. 

 

  

 

.  
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CAPÍTULO 4 

A EXPANSÃO DO DIREITO PENAL NO BRASIL 

 

Em continuidade ao que se empreendeu no que tange à análise das principais causas 

do fenômeno da Expansão do Direito Penal, no presente capítulo, a ênfase recai no exame do 

mesmo tema no cenário brasileiro, tomando como referencia alguns índices de ordem 

quantitativa, bem como a existência (ou não) de mandados de criminalização na Constituição 

da República, em paralelo com os princípios constitucionais que se refletiram no âmbito penal. 

De pronto, cabe sublinhar que a ampliação do Direito Penal não é estranha ao Brasil, 

como demonstra a produção legiferante penal pátria, após o advento da Carta Magna de 1988, 

bem como o exame de seus determinantes e a interpretação das normas constitucionais 

relativas à referida área do Direito. 

 

4.1 – Suporte em dados empíricos 

 

Para melhor subsidiar a pesquisa, busca-se suporte em dados colhidos pela Escola de 

Direito da Fundação Getúlio Vargas.186 Em seguida, discute-se a suposta obrigatoriedade de 

criminalizar com esteio na Lei Maior, mediante exame do que se convenciona chamar de 

mandados de criminalização, procurando-se verificar a obrigação de criminalizar determinadas 

condutas para proteger bens jurídicos supostamente essenciais à vida em sociedade.  Por fim, 

critica-se a Racionalidade Penal Moderna187, na perspectiva de análise dos mecanismos 

alternativos para sanções penais, sem ignorar a ótica dos princípios da Intervenção Mínima e da 

Lesividade. 

Além das causas da expansão do Direito Penal elencadas no capitulo anterior, é 

esclarecedora a reflexão sobre alguns dados alusivos ao assunto no Brasil. Um dos dados que 

                                                             
186 MACHADO, Maíra Rocha, PIRES, Álvaro Penna, PARENT, Colette, MATSUDA, Fernanda Emy, 
FERREIRA. Carolina Cutrupi e LUZ, Yuri (coord).  Análise das justificativas para a produção de normas penais 
Convocação 01/2009. IN: Série Pensando o Direito número 32/2010.  
 
187 PIRES, Álvaro.A Racionalidade Penal Moderna, o Público e os Direito Humanos. In: Revista Novos Estudos 
CEBRAP, número 68, março de 2004. P.39 a 60. 
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não podem passar despercebidos é que, nos últimos anos 20 anos, ocorreu considerável 

aumento populacional188. A esse respeito, vale notar que, em 1996, havia pouco mais de 156 

milhões de habitantes, ao passo que, em 2012, conforme estimativa do IBGE, a população 

brasileira era constituída de, aproximadamente, 194 milhões de habitantes.    

Por certo, esse dado de realidade, aliado a outros determinantes de índole sócio-

cultural, devem ser levados em conta, quando se pretende explorar as causas de aumento dos 

índices de criminalidade e a crescente inflação legislativa na área penal189 O sociólogo Inácio 

Cano dá suporte a essa vertente de análise, quando sublinha que o censo demonstra aumento da 

população entre 15 e 24 anos.  Conforme entendimento do pesquisador mencionado, à medida 

que esse grupo diminuir, tendem a reduzir registros de eventos criminosos, tendo em vista 

situarem-se nessa faixa etária os maiores índices de criminalidade. 

Nesse contexto, também é elucidativo retroceder ao período de abertura democrática 

no Brasil, após a Constituição de 1988, uma vez que se trata de país de recente experiência de 

democracia, após mais de duas décadas de autoritarismo. Nessa linha de argumentação, vale 

sublinhar que esse regime, além de conferir nova fisionomia ao Estado, abre espaço à cidadania 

e originais formas de associação política, em que se unem esforços no sentido de conseguir os 

bens de vida almejados no plano individual e coletivo.190    

Ademais, a Carta Maior dá suporte à falência do modelo econômico de modernização 

conservadora, imposto pela ditadura, amparado no endividamento externo.  Cumpre recordar 

que, ao final do governo militar, o Brasil enfrentava sérios problemas econômicos, como a 

inflação (os anos 1984 e 1985 registraram mais de 200%) e a recessão, auge da dívida externa, 

desvalorização da moeda, aumento da concentração de rendas e consequente desigualdade 

social 191.  

                                                             
188 CANO, Inácio. As Origens da Criminalidade. op. cit, 14. Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano 
VII, Nº 8 - Junho de 2006 

 
189 IBGE : <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2012> 
190 SLAIBI FILHO,, Nagib. Direito Constitucional.Ed. Forense. Rio de Janeiro, 2006, 2º Ed. P. 469,  
191 Oliveira, Fábio Corrêa Souza de. Morte e Vida da Constituição Dirigente. Ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 
2010 p.200) 
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Ao mesmo tempo, verificou-se no Brasil conquista de espaço a formas inovadoras de 

manifestação popular, como a Campanha das “Diretas Já”, que mobilizou significativamente a 

população brasileira, em busca da concretização do Estado Democrático de Direito.192 

Com a posse do governo de transição, de imediato, convocou-se uma Assembléia 

Nacional Constituinte, com competência para elaborar novo Texto Constitucional, que 

proporcionou arejamento democrático em todos os sentidos, o que pavimentou o caminho para 

a criação de um Estado Democrático de Direito.193 

Em 05 de outubro de 1988, promulgou-se nova Constituição republicana. A Carta 

Magna descentralizou poderes e estipulou importantes benefícios sociais similares àqueles 

conferidos pelas democracias mais avançadas.  

Em comentário oportuno, o Professor Fábio Corrêa Souza de Oliveira194 afirma o 

seguinte: 

Ao contrário de Portugal, não houve no Brasil, uma revolução a por a fim à época da 

Ditadura Militar. Não houve ruptura institucional, mas sim uma transição negociada. 

Uma transição transada, na sugestiva expressão de Boris Fausto.195 Personalidades do 

regime militar continuam operando na política nacional- e permanecem até hoje-, 

ocupando postos importantes e exercendo papeis proeminentes no processo de 

abertura  

 

Sobre o mesmo tema, Caldas196, comentando lição de Florestan Fernandes, oferece 

importante esclarecimento: 
 

De uma forma geral, Florestan se valerá amplamente da expressão “transição 
transada” – cunhada pelo jornalista Jânio de Freitas – para afirmar que a efetivação da 
protelada e distendida “abertura democrática” se deu através de uma “situação 
histórica de ‘conciliação nacional’, isto é, uma conciliação conservadora” que, 
segundo ele, reiterou a “tradição brasileira” de “zerar a presença popular em todos os 

                                                             
192 AGRA, 2002, Op.Cit. p. 50. 

193Há de se ressaltar os importantes avanços trazidos pela Constituição de 1988, a título de exemplo, capitulo 
como meio ambiente, direitos sociais, idoso, criança e adolescentes, Assegurou indenização por danos morais a 
manutenção dos remédios constitucionais como o Habeas Corpus Habeas data, e mandado de segurança, 
ampliou-se o objeto da ação popular, não há como negar os avanços trazidos pela constituição de 1988. (AGRA, 
página 50). 
194 OLIVEIRA,   Fábio Corrêa Souza de. Morte e Vida da Constituição Dirigente. Ed. Lumen Juris.2010Rio de 
Janeiro. P.197 
195Fausto, Boris. História do Brasil. 2 Ed. São Paulo: Universidade de São Paulo: Função do Desenvolvimento da 
Educação, 1995. 
196 CALDAS, Álvaro. Tirando o capuz. Rio de Janeiro. CODECRI. 1981 
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processos cívicos e políticos de alguma magnitude, monopolizados pelas elites 
culturais e políticas ‘esclarecidas”. 
 

Sem sombra de dúvidas, a Constituição da República trouxe significativos avanços, no 

sentido de valores democráticos e de cidadania. Hoje vive-se no ambiente de democracia 

estável; não há registros de partidos políticos com ideologias racistas ou segregatórias, grupos 

radicais ou entidades terroristas. Com a reabertura democrática, na esteira da Lei Maior 

vigente, há expressivas mudanças que garantem os Direitos Fundamentais e Sociais.   

Não obstante essas transformações propiciadas pelo Documento Principal do 

ordenamento Jurídico, na prática, subsistem problemas a serem enfrentados, principalmente no 

que se refere ao autoritarismo do Estado brasileiro no sistema penal.  Nesse sentido, é evidente 

o recrudescimento do sistema penal nas casas legislativas em que tramitam diversos projetos de 

lei esperando votação com o único intuito de agravar as penas e regras do processo penal.197 

Essa inferência encontra respaldo em importante pesquisa realizada sob os auspícios 

do Ministério da Justiça, sob o título do Projeto Pensando o Direito198, coordenado pelo 

professor Álvaro Penna Pires, o qual realizou detalhado estudo sobre a inflação penal 

legislativa. 

Adicionalmente, diversos setores da sociedade indicam expectativa de que sejam 

adotadas políticas criminais rigorosas, incentivando a criação de novos crimes, ou aumento das 

penas, como prevenção e proteção de bens jurídicos.  As propostas baseiam-se, quase que 

exclusivamente, no binômio crime-pena (prisão).199 

A pesquisa foi realizada mediante análise de 100 projetos de Lei, dos quais 1564 

normas foram distribuídas entre as diferentes categorias, conferindo-se relevo àquelas atinentes 

a normas de comportamento e as normas de sanção, como se detalha a seguir.200 

 4.1.1  Normas de Comportamento:  

                                                             
197 Desde 1990 vem sendo editadas leis penais que agravaram as penas e o tratamento penal, sem muita eficácia 
na redução dos índices de criminalidade como, por exemplo, a Lei de Crimes Hediondos, Aumento das penas 
para o crime de trafico de drogas, regime disciplinar diferenciado. 
198MACHADO e outros.  Atividade Legislativa e obstáculos à inovação em matéria penal no Brasil.  Relatório 
de Pesquisa apresentado ao Ministério da Justiça/ PNUD, no projeto “Pensando o Direito”Referência  
PRODOC BRA 07/004. Página 23 
 
199 Idem. Ibidem. 
 
200 Idem. p.23 



82 
 

Dentre as 579 normas de comportamento, identificaram-se 531 que correspondiam à 

criação de norma de comportamento e 41 à modificação de normas de comportamento já 

existentes.  Entre aquelas correspondentes à modificação, 39 dirigiam-se à expansão e 2 à 

redução. É relevante sublinhar que, na aludida pesquisa, não se encontrou qualquer norma 

destinada à descriminalização de comportamentos; isto é a extinção do crime201 do 

ordenamento jurídico.202 

A tabela apresentada a seguir permite visualizar as proposições legislativas que, em 

maioria, destinam-se à criação de novas leis especiais ou à alteração das existentes. 

Para os fins da pesquisa em comento, entendeu-se como criação de normas de 

comportamento o fenômeno em que o legislador editava nova norma de comportamento, até 

então inexistente no ordenamento jurídico.203 Por seu turno, as normas de modificação tomam 

por base o texto legal em vigor, podendo a alteração provocar expansão, ou redução como 

objeto de proposição legislativa. 

 

                                                             
201 Segundo o artigo 2º do Código Penal, se uma lei deixar de considerar um fato criminoso, ocorre o que se 
denomina de Abolitio Criminis, tendo como consequência a extinção da punibilidade de acordo com o artigo 107 
III do Código Penal. 
202 PIRES, Idem,. p.25 
203  BRASIL,O PL 1336/2003 traz um exemplo de criação de norma de comportamento ao propor a criação do 
crime de adulteração de combustíveis. 
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4.1.2- Normas de Sanção: 
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Conforme a fonte de consulta indicada204, as normas de sanção totalizaram 891, sendo 

que a grande maioria (837) referia-se à criação e as demais (54) à modificação. Dentre as 

normas de criação, a pena de prisão foi a mais utilizada, com a seguinte distribuição de 

frequência: 199, na forma de detenção; 309 de reclusão; 249 com a sanção de multa, sendo que, 

desses casos, 139 as penas eram previstas alternativamente e em 103 casos cumulativamente. 

Esses dados indicam que, proporcionalmente, houve reduzido quantitativo de normas que 

traziam penas diversas da prisão e da multa, eis que 56 implicavam perda do cargo, função ou 

emprego ou inabilitação para o exercício de função, 12 a suspensão do funcionamento ou 

interdição do estabelecimento, 6 a perda da função pública, duas a perda de registro de 

candidato, duas a perda do diploma de eleito e uma à apreensão da publicação, ou interdição de 

página na internet. 

Entre as normas de sanção, também merecem realce aquelas que regulam a forma de 

cumprimento da pena, como, por exemplo, a obrigatoriedade de submeter-se a regime fechado, 

a concessão de benefícios ao longo do cumprimento da pena, a colocação em regime 

diferenciado. 

Quanto às normas de sanção que determinavam aumento das penas, em 215 casos, o 

legislador utilizou frações determinadas, o que restringe espaço à atuação do juiz para analisar 

o caso concreto, em flagrante violação ao princípio da individualização das penas. Das normas 

de sanção analisadas, somente 4 não previam a pena mínima de prisão.205 

Os quadros abaixo esclarecem o que se descreveu acima. 

 

                                                             
204 Fundação Getúlio Vargas. Série Pensando o Direito.p.26 
205 BRASIL: PL 3790/1989, que no artigo 3º prevê que “é dever de toda pessoa física ou jurídica colaborar na 
prevenção e repressão do trafico ilícito ou uso indevido de entorpecentes ou substancia que determine a 
dependência física ou psíquica, sob pena de prisão celular por até dois anos”. 
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A pesquisa206 em comento também analisou as justificativas expostas nos projetos de 

lei, dividindo-as em três grupos de argumentos: 1) O tamanho das justificativas; 2) A referência 

a elementos externos, como convenções internacionais e decisão judicial; 3) A “gramática dos 

                                                             
206 GARCIA, Margarida[2002]. Le Code à la Carte. Étude dês demandes de modification dês régles de procédure 
Du Code Criminel canadien, entre 1892 et 1927. Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de 
Criminologia da Universidade de Ottawa. Apud Série Pensando o Direito.op. cit. p.32. 
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motivos para punir” expressão utilizada para indicar, tanto as teorias da pena, quanto outras 

explicações recorrentes na justificação de produção de normas penais.     

Guarda especial pertinência com o presente estudo a menção a elementos externos 

(decisões e convenções internacionais e o que se denomina a “gramática dos motivos para 

punir”), conforme se comenta em continuidade. 

 

4.1.3 - Menção à referências externas 

 

É oportuno destacar a diversidade em relação aos episódios concretos207, que reflete a 

amplitude de temas tratados pelas proposições legislativas. Em alguns casos, identificou-se a 

utilização de dados empíricos208 para fortalecer a defesa da mudança proposta. As decisões 

judiciais209 também foram usadas para propiciar fundamento aos projetos de criação e alteração 

de leis. Em paralelo, identificaram-se menções ao cenário internacional210, comparando a 

Justiça Criminal do Brasil com outros países, em especial com aqueles mais desenvolvidos, 

sublinhando-se, por exemplo, que, no Brasil, o promotor e o Juiz ficam distantes da 

investigação. 

A análise das justificativas permite detectar três componentes na argumentação que 

sustenta a produção das leis penais: 1) a situação-problema sobre a qual versa a proposição 

                                                             
207 Por exemplo, a menção a uma fraude cometida por vestibulandos da Universidade Federal do Piauí (PL 
3032/2004), aos resultados do referente do desarmamento (PL 6107/2005) e a episódios de grande repercussão 
como o massacre de presos do Carandiru, a chacina da Candelária e a morte de trabalhadores em Eldorado dos 
Carajás (PL 6491/2006). 
208 Neste caso foram usados como fonte: os trabalhos da CPI da pirataria (PL 2279/2003), estudos publicados 
pela UNESCO (PL 857/2003 e PL 3191/2004), informações divulgadas pelo Ministério da Saúde (PL 
1290/1999). 
209Por exemplo, o PL 7013/2006, que submete à apreciação mudança na regra para a prisão em flagrante, 
sustentando sua desnecessidade em casos de conduta de pequeno potencial ofensivo. Outro caso foi exposto pelo 
Deputado Federal Fernando Coruja (PPS/SC) relatando que sucedeu com uma empregada domestica de 18 anos 
que ficou 4 meses presa provisoriamente pelo furto de um pote de margarina e que teve negado quatro vezes o 
pedido de habeas corpus. Ainda o exemplo contido no PL-1230/1999, proposto por Luiz Antonio Fleury 
(PTB/SP), que justifica sua proposta de ampliação de prazo para procedimento judicial, relativo ao crime de 
tráfico de drogas pela adequação da previsão legal a uma situação já sedimentada pela jurisprudência.  
 
210 A citação da legislação alienígena foi realizada através de expressões como “o projeto [...] serviu-se dos 
subsídios da legislação estrangeira mais avançada” (PL-5332/2001, sobre interceptação e sigilo telefônicos) e “o 
que mais difere a justiça criminal no Brasil da dos demais países, especialmente os países mais avançados, e que 
aqui o juiz e o promotor, no geral, ficam distantes da investigação” (PL-6238/2002, sobre a criação dos juizados 
de instrução criminal). Foram igualmente referidos protocolos internacionais como o (PL-1206/2003, que trata 
dos crimes contra a propriedade industrial): “[...] a imagem do Pais resta seriamente comprometida no mercado 
internacional, vindo a sofrer diversas censuras e sanções ate mesmo pela OMC – Organização Mundial do 
Comércio. Com este quadro, o Brasil e enfraquecido para postular frente aos organismos internacionais a defesa 
de seus direitos e interesses [...]”. Foi constado, ainda que de modo infrequente, a citação a obras específicas da 
doutrina sobre temas como narcotráfico, aborto, eutanásia e interrupção involuntária da gravidez. 
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legislativa; 2) as eventuais fontes jurídicas, ou experiências legislativas que inspiram a 

proposição e 3) a adequação da intervenção jurídico-penal para solucionar ou tratar o 

problema.211 

O grau de explicitação de cada um desses componentes apresentou significativas 

variações, no conjunto de documentos analisados. Em relação ao primeiro ponto, mereceram 

destaque algumas referências aos efeitos e implicações do comportamento criminalizado.  

No tocante ao segundo ponto, as proposições analisadas indicaram resoluções 

internacionais, legislações estrangeiras, decisões judiciais e, até mesmo, a deteriorização da 

“imagem do país” em fóruns internacionais.  

Em relação ao terceiro ponto, raras justificativas mencionaram a inadequação da 

esfera civil ou administrativa, para lidar com o problema, pois as demais constituem 

reprodução ou reelaboração das teorias (modernas) da pena, como se apresentará na 

continuidade do estudo.  A tabela exposta a seguir demonstra as justificativas quanto às 

referencias externas:  

 

 

4.1.4  “Gramática de motivos”: teorias da pena e demais argumentos 

 

Como exposto, as teorias da pena também fizeram parte das justificativas.  Sob esse 

ângulo de análise, entre os argumentos para a punição, a pesquisa212 encontrou  expressões e 

termos como os seguintes: “pagar o mal pelo mal”, “fazer sofrer”, punição como “preço” e 

                                                             
211 MACHADO e outros, Idem.. p.33 
212 Idem, ibidem. p.35 
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“tarifa” etc. (retribuição); punição como “exemplo”, “forma de intimidação”, “prevenção” etc. 

(dissuasão); “educação”,  tratamento”, “reforma”, “reinserção”, “ressocialização” etc. 

(reabilitação dentro ou fora do cárcere, conforme a implicação da instituição prisional), 

“isolamento”, “afastamento”, “retirada da sociedade” etc. (neutralização) e, por fim, 

“prevenção geral positiva”, “reforço dos valores da sociedade”, “comunicar o valor da norma” 

etc. (denunciação).  

A tabela abaixo contém 35 justificativas para punição, explicitamente vinculadas às 

teorias da pena. 

 
 

 

Conforme resultados expostos na tabela 10, entre as 35 justificativas, as ideias 

relacionadas à dissuasão foram mais frequentes (14 de forma isolada), sendo seis de forma 

combinada com a retribuição e a denunciação.  È pertinente acrescentar a baixa frequência (3) 

de argumentações alusivas à reabilitação, que, quando ocorreu, sempre esteve vinculada à 

permanência na instituição prisional. 

Quanto ao conjunto de argumentos, constatou-se que “impunidade” foi apontada em 

14 casos, seguida da menção a vítima, em 11 situações.  As explicações relacionadas à 

“insegurança” social, à “periculosidade” dos acusados e à repercussão social ou midiática do 

problema vêm logo em seguida, presentes em quatro, três e duas respostas, respectivamente.  

Ademais, observou-se constante destaque ao argumento da adequação à Constituição 

da República: em 25 casos, entre os 100 analisados, tal fundamento foi exposto para sustentar a 

proposição.  
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Diante desses dados, vale notar que o momento democrático proporcionado pela 

Constituição Federal tende a ser usado como explicação para a intenção de punir de forma mais 

contundente determinados comportamentos, sob a hipótese de que atentam para os valores e 

bens jurídicos previstos na Constituição de 1988.213 

Como analisado nos capítulos anteriores, a Constituição tem nítida intenção de 

promover a proteção de bens jurídicos e, para isso, dispõe do direito penal com forma de 

intimidação e prevenção de crimes. Todavia, com base nos princípios da intervenção mínima, 

sem esquecer de outros princípios que garantem a dignidade da pessoa, a Carta Magna 

funciona como limite ao ius puniendi, sendo somente objeto da tutela penal aqueles interesses 

essenciais à existência em sociedade, conforme discutido em momento anterior desta 

Dissertação. 

 

      4.1.4 - Mandados de Criminalização e a suposta obrigatoriedade de Criminalizar 

conforme a Constituição da República. 

 

 Como já delineado nos capítulos anteriores a Constituição tem como finalidade a 

limitação do exercício do ius puniendi pelo Estado na atuação de um dos ramos do Direito que 

de forma mais rigorosa intervém na esfera individual do individuo. De outro lado a 

Constituição também deseja conferir a proteção de bens jurídicos e para e destina o Direito 

Penal devido o caráter mais rigoroso atenção a proteção dos bens jurídicos mais relevantes para 

a sociedade214. Surge daí uma suposta ideia de que a Constituição também indicaria e até 

mesmo obrigaria a criminalização de determinas condutas considerada lesivas a bens jurídicos 

de alta relevância.215 

Sendo assim, vislumbra-se a Constituição como limite e fundamento para o Direito 

Penal, tendo o diploma natureza dúplice216 porque prevê princípios fundamentais com garantias 

                                                             
213  Como se depreende do  PL-6830/2006 (que cria crimes de genocídio, de guerra e contra a humanidade) e o 
PL-2196/1996, que cria medidas de proteção ao idoso. 
214 A Constituição cria todo um sistema jurídico de proteção de bens jurídicos, com órgãos como por exemplo o 
Ministério Público, o Poder Judiciário, as policias e as previsão das garantias de direitos essenciais como forma 
de protege-los, alem de prever a competência da Uniao para legislar sobre Direito Penal. Alem dos dispositivos 
específicos que determinam a criminalização como por exemplo trafico de drogas, terrorismo, crimes ambientais 
etc. 
215 PASCHOAL. Janaína Conceição. Op. cit. p 60. 
216 CUNHA, Maria da Conceição Fereira. Constituição e Crime: uma perspectiva da criminalização e da 
descriminalização. Porto. Universidade Católica Portuguesa, 1995. Apud. PASCHOAL, Janaína. Op. cit. p.70 
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aos indivíduos em face de eventual abuso do poder estatal e de outro lado guarda preocupação 

com a defesa do individuo e da sociedade de um modo geral no que se refere aos direitos 

individuais e bens sociais contra ataques , tendo como fundamento o principio da vedação a 

proteção  deficiente. 

 Sobre importante explanação sobre o princípio da proteção deficiente podemos citar a 

contribuição dos ilustres professores Luiz Flávio Gomes217  

Por força do princípio da proibição de proteção deficiente nem a lei nem o Estado 
pode apresentar insuficiência em relação à tutela dos direitos fundamentais, ou seja, 
ele cria um dever de proteção para o Estado (ou seja: para o legislador e para o juiz) 
que não  pode abrir mão dos mecanismos de tutela, incluindo-se os de natureza penal, 
para assegurar a proteção de um direito fundamental. O princípio da proibição de 
proteção deficiente emana diretamente do princípio da proporcionalidade, que estaria 
sendo invocado para evitar a tutela penal insuficiente. 

 

Sobre o tema também bem esclarece Lenio Streck218 

Sintetizando, em nossa compreensão, embora construídos por premissas e prismas um 
pouco diversos, o princípio da proporcionalidade (em seus dois parâmetros: o que não 
ultrapassar as balizas do excesso e da deficiência é proporcional) e a teoria do 
garantismo penal expressam a mesma preocupação: o equilíbrio na proteção de todos 
(individuais ou coletivos) direitos e deveres fundamentais expressos na Carta Maior. 
Quer-se dizer com isso que, em nossa compreensão (integral) dos postulados 
garantistas, o Estado deve levar em conta que, na aplicação dos direitos fundamentais 
(individuais e sociais), há a necessidade de garantir também ao cidadão a eficiência e 
segurança, evitando-se a impunidade. O dever de garantir a segurança não está em 
apenas evitar condutas criminosas que atinjam direitos fundamentais de terceiros, mas 
também (segundo pensamos) na devida apuração (com respeito aos direitos dos 
investigados ou processados) do ato ilícito, e, em sendo o caso, da punição do 
responsável. Se a onda continuar como está, poderá varrer por completo a também 
necessária proteção dos interesses sociais e coletivos. Então poderá ser tarde demais 
quando constatarmos o equívoco em que se está ocorrendo no presente ao se 
maximizar exclusiva e parcialmente as concepções fundamentais do Garantismo 
Penal. 

 

 Assim conclui-se que o texto constitucional possui dupla face, ou seja duas áreas 

concêntricas, sendo uma relativa a criminalização legitima e outra, à criminalização imposta, 

admitindo a existência de imposição de criminalização por parte da Constituição.219 

                                                             
217 GOMES, Luiz Flávio. Princípio da Proibição de Proteção Deficiente. Disponível em < 
http://ww3.lfg.com.br/public_html/article.php?story=2009120712405123&mode=print> 
Acesso em : 14/06/2013. 
218 STRECK, Lenio Luiz. Bem jurídico e constituição: da proibição de excesso (übermassverbot) à proibição de 
proteção deficiente (untermassverbot) ou de como não há blindagem contra normas penais constitucionais. 
Disponível em: < http://www.leniostreck.com.br/site/wp-content/uploads/2011/10/2.pdf>. Acesso em 
15/06/2013. 
219 CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da. Op.Cit. . Apud: PASCHOAL, Janaina Conceição. Op. cit. p. 70 
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 A autora citada conclui que não existe nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade da 

concepção de criminalizar, mas sim uma atuação coerente com a dupla face do Direito Penal na 

Constituição. Segundo esse pensamento é justo que a Constituição não se preocupe apenas com 

a defesa do individuo criminoso ou acusados em processo penal, mas que também tenha por 

atenção a defesa de potenciais vítimas e da sociedade. Em resumo, seria legítima a 

determinação de normas constitucionais que imponham o dever de criminalizar com objeto de 

proteger bens jurídicos individuais e sociais, sendo irrenunciável essa tutela. 

 Na mesma linha de pensamento Pietro Nuvulone220, interpreta a constituição como um 

limite negativo do Direito Penal, sendo seu texto o próprio fundamento, admitindo a existência 

de um conteúdo obrigacional em matéria penal para o legislador e órgãos de execução.221 

 Os partidários do Direito Penal Mínimo, que passam a entender a Constituição não só 

como limite, mas também como fundamento do ius puniendi, estão na realidade contribuindo 

para o fenômeno expansionista. Quando a Constituição deixa de ser limite da punição para se 

transformar em fundamento, passa a ser utilizada como um incentivo a expansão do direito 

penal, permitindo- se que em qualquer situação de urgência ou de aparente emergência, que 

podem ensejar questionamentos relativos ao descumprimento da obrigação constitucional de 

criminalizar. (Página 71, Janaína Paschoal). Sob essa ótica a Constituição passa a ser entendida 

não como uma norma limitadora e de garantias contra eventuais abusos do Estado mas sim uma 

norma com comandos de criminalização. 

Essa tendência criminalizante das normas constitucionais entra em conflito com o 

Princípio da Intervenção Mínima, pois o legislador antes de recorrer a outros ramos do direito 

como meio alternativo da tutela penal, permitindo que seja cobrado do legislador uma atuação 

mais rigorosa, na maioria dos casos menos útil e eficaz na prevenção representada por outros 

ramos do direito.222 

 Sobre o tema se posicionou Winfried Hassemer223: 

Problemas ambientais, drogas, criminalidade organizada, economia, tributação, 
informática, comercio exterior e controle sobre armas bélicas- sobre estas áreas 

                                                             
220 NUVOLONE Pietro. Norme penali e principi constituzionale. Milano. Giuffré, 1957.p.7 Apud PASCHOAL, 
Janaina Conceição. Op. cit. p. 71. 
 
221 CARVALHO, Márcia Dometila Lima de. Op. cit. p. 23. 
222  Essa situação é clara nos crimes de Tráfico de Drogas, Comércio Ilegal de Armas, Exploração a Prostituição, 
Contravenção Penal de Jogo do Bicho. 
223HASSEMER, Winfried. Três temas de direito penal. Porto Alegre: Publicações Fundação Escola Superior do 
Ministério Público, 1993.p.47-48. Apud PASCHOAL,Janaina Conceição. Op. Cit. p. 73 
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concentra-se hoje a atenção pública:sobre elas aponta-se uma necessidade de 
providências; nelas realiza-se a complexidade das sociedades modernas e 
desenvolvidas; delas preferencialmente surgem na luz do dia os problemas de controle 
desta sociedade: são áreas modernas e delas se encarrega o atual direito penal. Nestas 
áreas, espera se a intervenção imediata do Direito Penal não apenas depois que se 
tenha verificado a inadequação de outros meios de controle na penais. O venerável 
principio da subsidiariedade ou da ultima ratio do direito penal e simplesmente 
cancelado, para dar lugar a um direito penal visto como sola ratio ou prima ratio na 
solução social de conflitos: a resposta penal surge para as pessoas responsáveis por 
estas áreas cada vez mais frequentemente como a primeira, senão a única saída para 
controlar os problemas. 

 

 Os partidários de uma Constituição como limitadora e/ou fundamento do Direito 

Penal não se contentam com a importância do bem jurídico para fundamentar a criação de 

crimes, exigem também que tais condutas lesivas a esses bens jurídicos sejam extremamente 

graves e que não exista outro meio ou recurso de evitar aquela lesão por outros ramos do 

Direito, ou seja , somente as condutas mais gravosas poderiam ser criminalizadas, o que é a 

gênese da visão do Direito Penal como ultima ratio (princípio da intervenção Mínima). 

 Em resumo, além de ser considerado de máxima importância pela Constituição o 

bem jurídico deve também se mostrar desprotegido por outros ramos do direito, sendo essa 

situação verificada caso a caso ou na determinação pelo próprio constituinte. A elevação de um 

bem jurídico ao nível de proteção das normas constitucional não bastaria para autorizar a 

criminalização. Nessa linha de pensamento autores como por exemplo Cerezo Mir, Jorge 

Figueiredo Dias, Alberto Silva Franco, Luis Luisi. 

 Essa postura, da necessidade de tutela do direito penal de bens elevados à 

proteção das normas constitucionais, e tem elas como fundamento, segue para sua 

maximização e não para a sua minimização, pois como já observado, toda aparente necessidade 

de proteção penal desencadeará um movimento para efetivação do direito à criminalização 

quando na realidade o texto apenas traz a possibilidade de criminalizar. 

 Essa ideia é recorrente nos meios de comunicação, ou mesmo entre a população em 

geral, que na ideia que a Constituição é um conjunto de normas protetora de bens jurídicos, 

devendo assim serem criadas leis para protegê-los. Esse tipo de pensamento provoca 

justamente o inverso que se pretende com a ideia de direito penal mínimo, se utilizar as normas 

constitucionais como fundamento e não como limite ao poder de punir. 

A ideia que a Constituição fundamenta e não limita a incidência do Direito Penal 

legitima discursos no sentido de que determinadas condutas, talvez nem tão lesivas, devam ser 
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penalmente previstas, excluindo qualquer investigação com relação a eficácia da intervenção 

punitiva, já que, previsão constitucional de uma gama de bens jurídicos essenciais, aliada a 

uma necessidade de proteção, já seria suficiente para justificar a criminalização, sendo 

despicienda qualquer analise da importância e relevância desse crime, pois a previsão 

constitucional aliada a sensação da necessidade já seria suficiente para justificar a 

criminalização. 

Sobre esse fenômeno bem esclarece Luis Luisi:224 

Todavia, as Constituições contemporâneas tem, ao lado dos princípios ate agora 
analisados, uma série de preceitos destinado a alargar a incidência do Direito Criminal 
no sentido de fazê-lo um instrumento de proteção de direitos coletivos, cuja tutela se 
impõe para que haja uma justiça mais autentica, ou seja, para que se atendam as 
exigências de Justiça material. Expressam esses tipos de forma constitucionais, as 
instancias do Sozialstaats, e fazem com que o Estado exerça uma função ativa, 
ampliando a área de atuação do direito penal. Ressalte-se que não se excluem dessa 
atividade ampliadora da interferência penal a proteção de certos direitos 
rigorosamente individuais, não tutelados no regime penal do Rechstaats, como o 
personalíssimo direito à intimidade.Esse tipo de normas constitucionais tem sido 
chamadas de “clausulas de criminalização”, sendo algumas expressas e inequívocas, e 
outras facilmente deduzíveis do contexto das normativas constitucionais.Este aspecto 
criminalizador das Constituições mais recentes, é visto por F. Mantovani como uma 
função propulsora da interferência criminal, objetivando o “cumprimento dos deveres 
individuais de solidariedade “econômica e social”, e, também a remoção dos 
obstáculos econômicos e sociais “que se opõem a homogenização e predispõe à 
criminalidade”.  

 

O que se conclui dessas alegações, é que se se pretende alcançar um ideal de Direito 

Penal Mínimo, as normas constitucionais devem ser entendidas apenas como limite ao poder de 

criar crimes e não como seu fundamento, pois autorizaria qualquer criminalização de condutas 

que lesionem bens jurídicos que estão previstos na Constituição.225  

A doutrina do Direito Penal Mínima tem muita aceitação no Brasil tanto na doutrina, 

quanto na jurisprudência, porém a Constituição da República não definiu um núcleo de bens 

jurídicos merecedores da tutela penal, o pode levar a uma presunção de necessidade da tutela 

penal, a ser avaliada pelo legislador, de acordo com as política criminal e necessidades do 

momento. Autores como Winfried Hassemer,Muñoz Conde, Alessandro Baratta defendem que 

nenhum direito, nenhum bem jurídico, por sua natureza, pode ser considerado automaticamente 

digno de tutela penal. Em especial, Muñoz Conde aduz que :  

 

                                                             
224 LUISI, Luis. Op. Cit. p.41-42 
225 PASCHOAL, Janaína Conceição.Op.Cit. 76 
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no todo bien merecedor de protección está necessitado de protección penal. Muchas 
veces bastará com la que conceden las leyes civiles, administrativas, etc. Conforme al 
principio de intervención mínima el Derecho penal concederá, pues, su protección, 
cuando fracasen o sean insuficientes las barreras protectoras que deparan las demás 
ramas jurídicas. 

 

 Esse pensamento é a essência do denominado Princípio da Intervenção Mínima. Nesse 

sentido, assim descreve o insigne doutrinador Nelson Hungria226:  

 

Somente quando a sanção civil se apresenta ineficaz para a reintegração da ordem 
jurídica é que surge a necessidade da enérgica sanção penal. O legislador não obedece 
a outra orientação. As sanções penais são o ultimo recurso para conjurar a antinomia 
entre a vontade individual e a vontade normativa do Estado. Se um fato ilícito, hostil a 
um interesse individual ou coletivo, pode ser convenientemente reprimido com 
sanções civis, não há motivo para reação penal. 

 

 A doutrina do Direito Penal Mínimo guarda compatibilidade com a ideia de 

Constituição como fundamento para o poder de criminalizar impondo limites ao poder de o 

legislador ordinário criminalizar. Nesse sentido, o Direito Penal Mínimo, tem viés democrático 

à medida que propõe mínima intervenção na esfera privada do cidadão.227 

 

4.2 – Racionalidade Penal Moderna 

 

No Ocidente, a partir do século XVIII, o Direito Penal assumiu fisionomia e forma de 

organização diferente de outros sistemas jurídicos. Desde então, fundou-se basicamente em um 

conjunto de práticas institucionais, denominado justiça penal, ou criminal, associado a regras e 

valores que lhe conferem força normativa.228   

                                                             
226 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. vol. VII. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 178.  
227 A ideia ainda é fortalecida por algumas das causas da expansão do Direito Penal apresentada no capítulo III, 
como o incentivo à criação de uma sociedade de sujeitos passivos, o surgimento de novos riscos, os resquícios 
autoritários da realidade brasileira que visualizada a criação de novos crimes como solução imediata dos 
problemas relacionados a criminalidade. 
228 PIRES, Álvaro. A Racionalidade Penal Moderna, o Público e os Direitos Humanos. O trabalho se inscreve 
no quadro de um programa subvencionado pelo Conselho de Pesquisas Humanas do Canadá e do programa da 
cátedra de pesquisa em Tradições Jurídicas e Racionalidade Penal da Universidade de Ottawa. Ottawa. 
Canadá,2003. p.40. 
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 Álvaro Pires traz à baila o conceito de “racionalidade penal” que abarca dois sentidos: o 

primeiro se relaciona ao modo do pensar do Direito Penal, ao passo que o outro, empírico, 

descritivo atualiza-se tendo em vista a adequação a determinado momento histórico.  Decorre 

daí a designação de moderna racionalidade penal referente a um sistema que não foi criado ou 

desenvolvido por fatores externos, calcado nas transformações sociais.  Trata-se de subsistema 

jurídico, ou de um direito que se cria dentro de outro. Nessa acepção, o direito penal moderno é 

percebido como subsistema jurídico, com identidade própria. 

Na lei penal, a norma de comportamento é frequentemente formulada sob a perspectiva 

de estabelecer o que pode (ou deve) ser punido com a pena de prisão.  Tal forma limitada de 

sanção ocorre mediante a violação de norma de comportamento que obriga, ou permite a 

aplicação da pena indicada.  É o resultado da combinação de dois níveis distintos de norma: o 

comportamento desejado e a sanção. (preceito primário e preceito secundário).   

No direito penal, identificam-se três modalidades mais frequentes de sanções: a pena de 

morte, de prisão ou, em alguns casos, de multa, sendo a pena aflitiva229 de prisão a 

predominante no atual sistema penal.230 

Sobre a relação entre norma e valor, vale retomar o seguinte esclarecimento de Hans 

Kelsen231: 

Quando uma norma estatui uma determinada conduta como devida (no sentido de 
“prescrita”), a conduta real (fática) pode corresponder à norma ou contrariá-la. 
Corresponde à norma quando é tal como deve ser de acordo com a norma; contraria a 
norma quando não é tal como, de acordo com a norma, deveria ser, porque é o 
contrário de uma conduta que corresponde à norma. O juízo segundo o qual uma 
conduta real é tal como deve ser, de acordo com uma norma objetivamente válida, é 
um juízo de valor, e, neste caso, um juízo de valor positivo. Significa que a conduta 
real é “boa”. O juízo, segundo o qual uma conduta real não é tal como, de acordo com 
uma norma válida, deveria ser, porque é o contrário de uma conduta que corresponde 
à norma, é um juízo de valor negativo. Significa que a conduta real é “má”. Uma 
norma objetivamente válida, que fixa uma conduta como devida, constitui um valor 
positivo ou negativo. A conduta que corresponde à norma tem um valor positivo, a 
conduta que contraria a norma tem um valor negativo. A norma considerada como 
objetivamente válida funciona como medida de valor relativamente à̀ conduta real. Os 
juízos de valor segundo os quais uma conduta real corresponde a uma norma 
considerada objetivamente válida e, neste sentido, é boa, isto é, valiosa, ou contraria 
tal norma e, neste sentido, é má, isto é, desvaliosa, devem ser distinguidos dos juízos 
de realidade que, sem referência a uma norma considerada objetivamente válida - o 

                                                             
229 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Op. cit. p. 96. As penas aflitivas efetivamente propostas são três formas 
de detenção: a masmorra onde a pena de encarceramento é agravada por diversas medidas ( referente a solidão, a 
privação de luz, as restrições de comida); a limitação , em que essas medidas anexas são atenuadas, enfim a 
prisao propriamente dita, que se reduz ao encarceramento puro e simples. (página 96) 
230 PIRES, Álvaro. Op. cit. p.41. 
231 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução: João Batista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
1979..página 12. 



96 
 

que, em última análise, quer dizer: sem referência a uma norma fundamental 
pressuposta - enunciam que algo é ou como algo é. 

 

Como se pode depreender, o sistema penal privilegia linha de pensamento medieval, em 

que a pena aflitiva comunica o valor da norma de comportamento e o correspondente grau de 

reprovação, em caso de violação. Assim entendido o problema, a pena criminal é fixada de 

acordo com o nível de reprovação da conduta praticada. Essa combinação de estruturas valoriza 

a pena aflitiva, sob a hipótese de que a norma de comportamento e a pena fixada formam 

conjunto único, que suscitará problemas e deslocamentos de sentido. 

 O primeiro embate repousa no fato de que a natureza da infração é determinada pela 

pena fixada, dando origem ao que se designa como dogmatização da relação crime/pena. 

Coerente com esse liame, Von Feurbach232 lançou o dogma de que “não há crime sem pena”. 

De fato, no âmbito da cultura jurídica penal uma não pode ser concebida sem a outra.233 

O segundo desafio repousa na ilusão de simplicidade do trabalho do legislador e do juiz, 

no momento da escolha da sanção: a tendência é de prestigiar a pena de prisão, sob a aligeirada 

premissa de que, em diante da prática de um crime, a sanção indicada é a prisão. 

 O terceiro problema situa-se no plano filosófico, eis que a combinação entre crime e 

pena de prisão abre espaço ao engano de necessidade e identidade quanto à natureza dessa 

associação, manifesta sob dois aspectos: em primeiro lugar, pode-se pensar que as normas de 

comportamento e sanção são obrigatórias, quando, na realidade, é possível conceber a norma 

de comportamento (não matar) como a única realmente imprescindível. Em outras palavras, o 

que se torna obrigatório é a norma imposta no crime; porém, a sanção deve ser ponderada, 

mediante análise do caso concreto.  Não obstante, no nosso sistema atual, em pouquíssimos 

casos isso é aplicado.234 

Em segundo lugar, mantém-se o pressuposto de que a norma penal deve 

necessariamente impor um mal; precisa ser negativa, devendo o crime e a sanção evidenciar 

correlação quanto aos seus efeitos, buscando-se, portanto meio rigoroso de apagar o ato 

criminoso com a imposição de penalidade no mesmo nível, até para efeito de dissuasão. 

                                                             
232 VON FEUERBACH, Anselm R. Lehrbuch des gemeinen in Deuschland gültigen: G.F. Heyer,1847 
[1801].p.41. Apud. PIRES, Álvaro. Op. Cit. p.42. 
233 BRASIL DL. 3914/41 : Lei de Introdução ao Código Penal. Artigo 1º. 
234 Exemplo: os crimes de menor potencial ofensivo da Lei 9099/95. 
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 A esse respeito, vale refletir sobre o pensamento de Hegel235 quanto às finalidades da 

pena: 

A tese de Hegel resume-se em sua conhecida frase: “a pena é a negação da negação do 
Direito”. A fundamentação hegeliana da pena é- ao contrário da kantiana- mais 
jurídica , na medida em que para Hegel a pena encontra sua justificação na 
necessidade de restabelecer a vigência da “vontade geral”, simbolizada na ordem 
jurídica e que foi negada pela vontade do delinquente. 

  

Entre outros limites, o estabelecimento da relação obrigatória entre crime e pena passa 

ao largo do potencial enriquecimento do saber jurídico, mediante de contribuição de outros 

conhecimentos, como aquele advindo das Ciências Sociais e Humanas, da Psicanálise, 

permanecendo restrito à racionalidade penal moderna.  

 A análise isenta da questão penal atual exige distanciamento crítico, que torna viável a 

configuração efetiva desse sistema, bem como a apresentação de alternativas ao mesmo, .  Sem 

isso, as propostas nem sempre serão as melhores e mais eficazes.   

Essa inferência encontra suporte na seguinte observação de Álvaro Penna Pires236: 

A racionalidade penal moderna constitui, portanto, um obstáculo epistemológico ao 

conhecimento da questão penal e, ao mesmo tempo, à inovação; isto é, à criação de 

uma nova racionalidade penal e de uma outra, estrutura normativa.  

 

O anacronismo da perspectiva em exame é igualmente assinalado por Winfried 

Hassemer237, quando afirma:  

 

Esse desenvolvimento da moderna doutrina penal e da política criminal era adequado 
a seu tempo e necessário diante de um pensamento e de uma atuação penais, os quais 
demonstrariam igualmente ingênuos na certeza do direito natural e na dogmática 
abstrata. A crítica da pratica penal, do ponto de vista de suas consequências, a 
limitação sobre os objetivos penais, os quais aqui podem ser perseguidos e 
fracassados, bem como a obrigação do legislador penal de se concentrar em bens 
jurídicos, operaram para uma orientação de um controle mais humano e melhor da 
atuação penal. Esse desenvolvimento me parece, podem, ter chegado a seu fim. Por 
isso, eu considero ter chegado o momento no qual os desenvolvimentos modernos no 
direito penal devem ser novamente sintonizados às tradições do direito penal.  

                                                             
235 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit. p.86 
236 PIRES, Álvaro. Op.Cit. p.43 
237 HASSEMER, Winfried. Op.Cit. p.190. 
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Ao refletir sobre o exposto, algumas manifestações podem ser destacadas como estímulo à 

reativação da racionalidade penal moderna, como, por exemplo, a expansão da influência da 

mídia, a importância conferida à opinião pública, que sublinha a perspectiva do senso comum, 

a emergência discursiva de uma sociedade de sujeitos passivos, a participação dos movimentos 

sociais que privilegiam determinado tipo de vitimas contra específico tipo de crimes.  Nessa 

intenção, recorre-se a diversos canais de publicidade, para reverberar perante os cidadãos do 

povo e, dessa forma, consolidar as teses que defendem a racionalidade penal moderna, como 

prestígio ao bem de todos. 

Há diversas características para o que se poderia denominar como direito penal 

“moderno”, que se distingue pela especialidade de suas áreas, funções e instrumentos, mas 

também por seus problemas e custos peculiares.  

Tendo em vista essa problemática, de pronto, sublinha-se a premente necessidade de 

levar a efeito transformações compatíveis com os novos rumos determinados pela Constituição, 

o que requer superação dos limites determinados pela racionalidade penal, particularmente no 

que tange à aplicação quase que exclusiva da pena de prisão.   

Alargando a abrangência do olhar, cabe registrar, no período posterior à Carta de 1988, 

as notáveis indicações de constitucionalização das diferentes áreas do Direito.  Por exemplo, o 

Direito Civil foi arejado pela função social da propriedade, relativizando a propriedade privada, 

entre muitos outros temas, como no que concerne ao conceito de família e de outros institutos, 

onde se realça o consumidor, com as correspondentes consequências; o Direito processual civil, 

que traz à evidência significativa modernização, mais visível pela implementação do processo 

eletrônico; por seu turno, o Direito do Trabalho demonstra avanços no sentido de alcançar mais 

beneficiários.   

Paradoxalmente, o Direito Penal parece subsistir imune às transformações, apegado a 

ideário, às regras e sanções dominantes no passado.  Diante desse manifesto descompasso, é 

mais do que tempo de repensar a aplicação do direito penal, no intuito de adaptá-lo à nova 

realidade e principalmente aos comandos constitucionais. Com esses fundamentos, cumpre 

rever a finalidade e função social da pena, abrindo espaço à perspectiva de ressocialização, com 
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ênfase a sanções alternativas, considerando os fundamentos da justiça restaurativa como 

solução privilegiada e mais eficiente à pacificação dos conflitos. 238 

Sob esse ângulo de análise, cumpre avançar na compreensão dos institutos existentes 

para reorientar a compreensão do escopo da pena, o que, certamente, terá reflexos na redução 

dos índices de criminalização.  Nessa perspectiva, a Lei Maior na condição de fundamento, 

representa limites do direito de punir e garantia aos Direitos Fundamentais. 

Atualmente, os conflitos penais levados pelo Estado ao Judiciário adotam a lógica do 

perde-ganha, de um lado, situa-se um acusador e, de outro, o acusado, a quem incumbe 

defender-se.  Assim concebido, o sistema perde suas finalidades, incentivando as partes a 

buscar a vitoria a todo custo. Sobre tal distorção, merece destaque a doutrina de Nascimento239, 

em seu artigo A ética do Discurso como Justificação dos Direitos Fundamentais na obra de 

Jürgen Habermas. Conforme palavras textuais do mencionado doutrinador: 

 

Note-se que o agir comunicativo, subjacente a esta racionalidade própria da teoria do 
discurso, retrata o uso da linguagem na busca de entendimento e não se confunde com 
as formas de agir estratégico, no sentido de ação orientada para resultados, que pode 
ser desdobrada em ação instrumental ou teleológica. Por agir estratégico, entende-se o 
exercícios de escolhas entre alternativas concorrentes que deflagram ações racionais 
dirigidas apenas ao próprio sucesso (que também podem ser designadas de ações 
racionais com relação ao fim) as quais, tanto podem levar em conta a eficácia 
empírica dos meios empregados no agir instrumental (p.ex. na adoção desta ou 
daquela conduta prática durante um procedimento cirúrgico), quanto à expressão e a 
consistência interna do sistema de valores que determina as decisões a serem tomadas, 
no chamado agir teleológico (p. ex. na escolha da estratégia de marketing que será 
adotada por um comerciante para superar seus concorrentes). 

 

 

Nesse passo, vale sublinhar que a moderna justiça restaurativa é largamente utilizada 

em outros países, especialmente naqueles que têm como bússola o sistema de Common Law, 

medidas coerentes com os mandamentos constitucionais do direito pátrio e com a modernidade 

de um direito penal mais democrático e eficaz, na nobre missão de proteger bens jurídicos, sem 

sacrificar ou lesar direitos humanos e fundamentais.   

                                                             
238BIANCHINNI, Alice; Gomes, Luiz Flávio. Op.Cit. p.72. 
239NASCIMENTO,Rogério José Bento Soares do. A ética do Discurso como Justificação dos Direitos 
Fundamentais na obra de Jürgen Habermas. In: Legitimação dos Direitos Humanos. Org. Ricardo Lobo Torres. 
Editora Renonar.2002. São Paulo. p.468 
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Assim encaminhado, o Direito Penal moderno confere ênfase à busca de mecanismos 

substitutivos às penas privativas de liberdade e evolui no sentido de concepção unitária de 

sanção penal, abandonando-se o sistema do duplo binário. Nesse passo, todo esforço deve ser 

conduzido no intento de afastar a aplicação da pena de prisão. 
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CONCLUSÃO 

 

Tomando como referência os resultados da presente Dissertação, é pertinente concluir 

que, não obstante avanços significativos nas mais diversas áreas do conhecimento, no Direito e 

no Processo Penal, subsiste a tendência ao agravamento da criminalização.   

Mesmo após as conquistas advindas da Constituição da República, com novos ares de 

democracia, no Brasil ainda persistem marcas de um Estado autoritário, principalmente na 

aplicação do direito penal. Esse traço demagógico e autoritário recebe o respaldo da sociedade 

com a exigência de respostas imediatas para redução e controle de criminalidade 

precipuamente dirigida a pessoas oriundas de determinados segmentos da sociedade.  Esse 

processo ocorre no contexto de escala axiológica situada no cerne de uma cultura elitista e 

discriminatória, associada aos meios de comunicação de massa, entre outros agentes sociais, 

formadores de opinião pública,  

A tendência à postura autoritária foi demonstrada no presente trabalho, 

particularmente mediante análise dos supostos mandados de criminalização presentes na 

Constituição da República, nas evidências da expansão do Direito Penal, com violações aos 

princípios da intervenção mínima e da lesividade, além do que se apresenta como racionalidade 

das leis penais que trata grande parte dos crimes com penas aflitivas e vigorosa tendência ao 

agravamento das sanções penais. Em paralelo, vale refletir sobre os inúmeros projetos que 

tramitam nas casas legislativas, como, por exemplo, aqueles alusivos à redução da idade penal, 

prisão perpétua e pena de morte, sem qualquer debate prévio a respeito das formas de 

implementação dessas medidas, nem se haveria risco de lesão a direitos fundamentais. 

Quando se analisam tais propostas, cumpre levar em alta conta que os princípios da 

Intervenção Mínima e da Lesividade são dotados de densidade normativa constitucional, eis 

que se destinam à proteção de garantias fundamentais, como a liberdade e a dignidade da 

pessoa humana, devendo receber pleno respeito principalmente na seara do direito penal, ramo 

do direito que mais invade a esfera individual dos indivíduos. 

Merece também destaque que a expansão do direito penal pode ser compreendida, no 

contexto do surgimento de novos riscos, como a proteção ao meio ambiente, os crimes de 

informática, o desenvolvimento da internet, a evolução da genética.   
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Nesses casos, o Direito Penal pode ter fundamental importância na proteção de 

interesses e o fenômeno expansionista pode necessário e até mesmo inevitável, tudo em 

consonância com os princípios constitucionais da intervenção mínima e da lesividade. 

Em complemento, a política expansionista desmedida, sem critérios, não se coaduna 

com a relevância do direito penal na proteção de bens jurídicos, merecendo realce o surgimento 

de novos riscos, o aumento populacional, o atraso nas políticas públicas preventivas.  Todos 

esses fenômenos podem provocar a expansão do direito penal. Porém, esses riscos não podem 

afetar a normatividade dos princípios constitucionais, sob pena de grave afronta ao Estado 

Democrático de Direito e as garantias e liberdade individuais previstas na Constituição. 

Isso posto, não se pode admitir qualquer iniciativa que seja obstáculo à mudança de 

paradigma, que confunde a garantia de acesso à justiça com a obrigação de punir, lição 

consagrada nos livros e manuais de direito penal como o ius puniendi. Considerando o efeito 

multiplicador da formação jurídica para o dia a dia dos tribunais, com vigorosa influência na 

construção do imaginário social, torna-se espinhosa a tarefa de modificar tal modelo...   

Assim concebido fenômeno tão complexo, é compreensível que, nos tribunais, ainda 

se relegue a plano secundário qualquer alternativa de sanção, como a reparação de danos, 

prestação de serviços, transação, negociação, entre muitas outras, potencialmente, mais 

eficazes.  

 Para agregar elemento reforçador à aludida tendência, é pertinente sublinhar que 

raramente essas possibilidades ocupam o devido espaço no currículo de formação dos novos 

profissionais do Direito. 

Quanto às relações entre o direito penal e os direitos humanos, é cediço o conflito 

subjacente à racionalidade penal moderna, vez que a hermenêutica da obrigatoriedade das 

penas aflitivas causa degradação e desrespeita esse elenco de direitos, inerentes à natureza de 

todo ser humano.  O paradoxo reside em que, por um lado, o país subscreve documentos 

internacionais em que se destaca a proteção desses direitos, e, por outro, precisamente no 

ângulo da prática, qualquer pessoa de bom senso no âmbito doméstico, poderá concluir que o 

mencionado compromisso ainda constitui objetivo, ou ideal a ser alcançado, ao menos, no que 

tange a reduzir penas e diversificar as sanções.   

Como se sabe, na senda da Constituição da República, cabe ao Direito Penal adaptar-

se e respeitar as garantias reconhecidas a todas as pessoas, na esteira da Dignidade Humana. 
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Em sentido contrário, a racionalidade penal moderna insiste em permanecer arraigada a visões 

teóricas que promovem alicerces a uma política austera e obsoleta com relação à concretização 

da justiça e à proteção dos direitos humanos.  

Nessa linha de argumentação, como levar a efeito a mudança de paradigma no sentido 

de reinterpretar o sentido e a prática, tendo em vista a implantação de sanções mais humanas ou 

mais justas?  Ao buscar resposta a essa indagação, é oportuno frisar o equívoco de restringir a 

noção de justiça à aplicação da pena aflitiva.  A pena criminal imposta parece significar o único 

meio de se alcançar a justiça, sob a superada hipótese de que, se a sociedade se tornar mais 

tolerante, favorecerá o crime.  A verdadeira humanização seria voltada aos cidadãos honestos, a 

vitima e a humanidade, abstratamente considerada.  

Conforme a racionalidade penal moderna, o direito penal não é capaz de defender os 

direitos humanos e, ao mesmo tempo, exprimi-los de forma positiva, concreta e imediata.  Essa 

compreensão debilita o respeito aos direitos humanos, como bússola da imprescindível reforma 

do direito penal.   

Em sentido contrário, na conclusão deste estudo, defende-se a perspectiva do Direito 

Penal garantista, na esteira da Constituição da República, o qual, por certo, exige nova 

concepção do enfrentamento da violência da sociedade, que requer políticas públicas 

responsáveis e de prevenção da segurança da sociedade, bem como a consideração de que a 

privação de liberdade é recurso extremo, que deve ser precedido de medidas consensuais, que 

privilegiam a inserção social, com destaque à composição de conflitos, como a conciliação, 

mediação e outros mecanismos, sem dúvida, mais eficazes na construção de uma sociedade 

mais humana e harmoniosa.    

 

Se a Constituição da República traz vigorosos alicerces à democracia e prega os 

valores da liberdade da Justiça em todos os seus sentidos (igualdade social, adequação e 

proporcionalidade nas políticas públicas) é premente construir coerência de pensamento, que 

fortaleça a tendência moderna do direito marcado pelos valores constitucionais, no sentido de 

conferir caráter democrático, para garantia das liberdades publicas,   

A crítica à expansão do Direito Penal e à racionalidade das leis penais não merece 

recair somente sobre o poder legislativo, que cedem aos anseios de seus eleitores, que 

entendem o Direito Penal como a solução imediata dos problemas sociais. 

Nesse ponto, o Poder Judiciário, e seus integrantes, Ministério Público, juízes, não 

eleitos pelo povo, que diante das garantias inerentes ao cargo não podem sofrer pressões 

externas, devem julgar de acordo com os princípios constitucionais, deveriam contribuir para a 
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mudança de concepção social no sentido de tornar o pensamento criminal mais democrático e 

menos demagógico ou autoritário. 
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