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RESUMO 

MENDONÇA, Jorge André de Carvalho. A Proteção Jurídica da Honra e o Direito Penal 
Mínimo. 2010. 145 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em 

Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. 

Nosso estudo analisa se há compatibilidade dos princípios da proteção de bens jurídicos e da 

intervenção mínima com os crimes contra a honra. Apresenta a evolução histórica daqueles 

princípios, suas teorias modernas, suas funções, materialização e compreensão como forma de 

limitar, nunca de aumentar, o direito de punir do Estado. Estuda também a honra, expondo a 

alteração do seu significado no tempo, além de aspectos filosóficos, éticos e dogmáticos que 

esclarecem a sua situação atual, externando a sua colisão com a liberdade de pensamento e 

destacando que a última é essencial para democracia. Efetua uma apreciação da intervenção 

mínima, da sua natureza subsidiária, do seu caráter fragmentário e do princípio da eficácia, 

demonstrando que a proteção penal da honra os viola, não havendo imposição constitucional 

de sua criminalização. Demonstra também que a proteção penal da honra, além de incapaz 

para a punição efetiva das suas ofensas, sobrecarrega os órgãos públicos e majora os seus 

gastos. De qualquer modo, conclui que o Judiciário não pode decidir pela 

inconstitucionalidade da criminalização no julgamento das demandas, servindo o estudo, 

principalmente, como forma de trazer elementos para o debate do tema, especialmente entre 

os legisladores, na esperança de incentivar a abolição da criminalização.  

Palavras-chave: Minimalismo penal. Intervenção Mínima. Subsidiariedade. Honra. Controle 

jurisdicional. 



ABSTRACT

MENDONÇA, Jorge André de Carvalho. The Legal Protection of Honour and Minimum 
Criminal Law. 2010. 145 f. Dissertation (Master’s Degree of Law) – Programa de Pós-

Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2010. 

Our study examines whether there is compatibility of the principles of legal protection of 

goods and of minimal intervention with crimes against honor. Presents the historical evolution 

of the first principle, their modern theories, their functions, materialization and understanding 

as a way to limit, not increase, the right to punish the people. It also studies the honor, 

explaining the change of its meaning in time, and its meaning philosophical, ethical and 

dogmatic that clarify your current situation, expressing its collision with the freedom of 

thought, and emphasizing that it is essential to democracy. Study the minimum intervention, 

its subsidiary nature, its fragmentary nature and the principle of effectiveness, demonstrating 

that the protection of criminal law violates them, inexisting constitutional imposition of its 

criminalization. It also demonstrates that the criminal protection of honor is unable to 

effectively punish their offenses, overloads the state agencies and incrises their spending. 

Anyway, concludes that the judiciary can not decide about the constitutionality of 

criminalization in the judgment of criminal cases, but that the study serves mainly as a way to 

bring elements to discuss the matter, especially among lawmakers, hoping to encourage the 

abolition of the criminalization.

Keywords: Criminal Minimalism. Minimal Intervention. Subsidiarity. Honor. Judicial 

Review. 
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INTRODUÇÃO 

A preocupação com o estudo do minimalismo no direito penal não é recente no 

mundo inteiro, sendo crescente a literatura brasileira a respeito do assunto na última década.  

Mas raramente encontramos obras que se atenham a sua análise à luz das normas penais 

incriminadoras positivadas. Normalmente elas abrangem sua apreciação genérica, em 

conjunto ou abrangendo outros princípios também norteadores de um direito penal moderno.  

No Brasil são raros os trabalhos que detalham se há compatibilidade dos crimes contra a 

honra com tal concepção.  Alguns se limitam a tratar da questão apenas de forma bastante 

passageira. 

Isso não significa, porém, que se trate de um tema de pouca importância. Pelo 

contrário. As relações humanas ganharam contornos mais amplos, até mesmo transnacionais, 

com ágeis mecanismos de intercomunicação, inclusive pelo meio computacional. O 

crescimento da globalização e do desenvolvimento da informática ocorrido nos últimos anos 

ocasionou a maior interação entre as pessoas, não só no âmbito interno como até mesmo no 

plano internacional. Mas com isso também se facilitou o cometimento de condutas ofensivas à 

honra e à imagem das pessoas. Daí a necessidade de saber a forma adequada de reprimir os 

excessos das manifestações. 

Para tanto, é imprescindível ter em mente que o direito penal é o ramo do direito que 

tem como escopo tutelar bens jurídicos, neles compreendidos os valores e interesses de maior 

relevância.  Em todas as condutas incriminadoras há um valor tutelado que corresponde ao 

bem jurídico. Daí a razão pela qual todos os crimes previstos no Código Penal giram em torno 

da proteção de um bem. 

Dentre os bens juridicamente protegidos pelos sistemas penais mundo afora se 

encontra a honra. “Dever-se-á entender por honra não só a consideração social, o bom nome e 

a boa fama, como o sentimento íntimo, a consciência da própria dignidade pessoal”.
1
 Assim, 

costuma-se proteger não só a honra objetiva, isto é, a honra externa da pessoa, a visão que os 

outros têm dela, como também a honra subjetiva, correspondente ao sentimento que a pessoa 

                                                  
1
 COSTA Jr., Paulo José da. O Direito de Estar Só. 4ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 49, 

2007. 
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tem de si própria, seja sob o aspecto das suas qualidades morais – dignidade, seja no 

tocante aos demais valores sociais – decoro. 
1

Nada obstante, cresce a importância da liberdade de pensamento como um dos 

pilares básicos do Estado Democrático de Direito, exigindo-se a sua compatibilização com a 

proteção jurídica da honra.  E não sob o âmbito do mero pensar interno, mas sim sob o 

aspecto da sua exteriorização. É que a liberdade de pensamento se caracteriza como 

exteriorização do pensamento no seu sentido mais abrangente. No seu sentido interno, como 

pura consciência, como pura crença, mera opinião, ela também é plenamente reconhecida, 

claro, mas não cria problema maior. 
2

Com o presente trabalho visamos apresentar uma pesquisa científica por meio de 

uma investigação objetiva, apesar de ligada não somente a aspectos dogmáticos. É que ao 

estudarmos principalmente o instituto honra não poderemos deixar de analisar também seu 

âmbito filosófico.  De qualquer modo, almejamos indicar o que entendemos como explicação 

racional das nossas afirmações, livres de prévias opiniões ideológicas. 
3

No entanto, reconhecemos a impossibilidade de se fazer pesquisa de forma 

totalmente alheia à ideologia do pesquisador. A própria escolha do tema já reflete uma 

ideologia. Até porque o cientista objetivo ou isento de valores não é o ideal. Sem paixão não 

se consegue nada, ao menos em ciência pura. 
4

Por motivo de sinceridade científica queremos de logo deixar claro que somos 

totalmente adeptos do minimalismo, entendendo que o direito penal deve sancionar somente 

as violações mais graves dos bens jurídicos da mais elevada importância. Tal postura, além de 

afastar o castigo criminal para violações mais leves, objetiva que o Poder Público tenha 

efetiva condição prática de reprimir as condutas mais prejudiciais à sociedade. 

                                                  
1
 Maria Eva Merlo rechaça a utilização de uma concepção que chama de fática a respeito da honra, através da 

qual ela poderia ser dividida em honra objetiva e honra subjetiva. Segundo ela, a concessão de importância à 

reputação externa – honra objetiva, poderia comportar a negação de tutela jurídica daqueles indivíduos que 

carecem de reputação social, afrontando o princípio constitucional da igualdade (MERLO, Maria Evo. Delitos 
contra el Honor: Libertad de Expresión y de Información. Buenos Aires: Editorial Universidad, p. 20, 2005). 

De qualquer forma, malgrado concordemos que eventual tutela jurídica da honra alcance mesmo aqueles mais 

humildes, que não tenham uma “reputação social”, continuaremos a utilizar a distinção, considerando 

especialmente que sua análise dogmática ainda é realizada por boa parte da doutrina que trata do tema.
2

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9ª edição. São Paulo: Malheiros, p. 219, 

1994.
3
 Segundo Stamford “para a construção do conhecimento científico, as convicções pessoais e os julgamentos 

preconcebidos podem ser, se não eliminados, ao menos afastados, evitando-se, assim, a arbitrariedade 

preconcebida” (SILVA, Artur Stamford da. E por falar em teoria jurídica, onde anda a cientificidade do direito?.

In: Revista da Faculdade de Direito de Caruaru, v. 24 , n. 33. Caruaru, p. 63-78, 2002). 
4
 POPPER, Karl R. A Lógica das Ciências Sociais. Trad.: Estevão de Rezende Martins. Rio de Janeiro - 

Brasília: Tempo Brasileiro e Ed. Universidade de Brasília, p. 25, 1978. 
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A confirmação da nossa ideologia minimalista, contudo, será externada, dentro do 

possível, por meio de uma neutralidade metodológica. Apesar de ser um mito a produção do 

conhecimento descompromissado, necessário não olvidar o ensinamento de Luciano Oliveira 

a respeito da correta postura que deve ser adotada pelo pesquisador: 

no momento de colher na realidade – jurídica ou sociológica, pouco 

importa – os elementos para sustentar o seu argumento, ele deverá 

adotar uma postura metodologicamente neutra, condição 

indispensável para a elaboração de um trabalho que se pretenda 

minimamente científico, sem a qual borraríamos qualquer diferença 

entre um trabalho acadêmico e o mero discurso ideológico.
5

A utilização do método correto produz um conhecimento mais confiável, sem que 

ele, todavia, corresponda a uma realidade objetiva,
6
 até porque os mesmos dados não levam a 

um único resultado acertado, podendo conduzir a boas conclusões opostas.
7
 Toda explicação 

só surge em função de um determinado contexto, contexto que deve ser considerado na hora 

de avaliar a conclusão. Isso justifica como um mesmo evento merece explicações alternativas, 

de acordo com os fatores considerados relevantes, podendo resultar várias delas adequadas ao 

mesmo tempo. 
8

Não temos a pretensão de colocar nossas conclusões como verdades absolutas, “haja 

vista que, na ciência, certezas absolutas já não são consideradas um atributo”.
9
 De fato, 

chegou ao fim a metafísica das entidades que se propõem como um saber total da realidade, 

um saber fundamental, fundante e auto-fundado. Com a queda do ser no tempo e o fracasso 

do programa de fundação do conhecimento, todo projeto de um saber absoluto fica 

irremediavelmente comprometido. E este é o principal resultado a que nos conduz a trajetória 

da episteme moderna: o fim deste “saber ocular”, que tudo vê – saber absoluto – e que reduz 

todo o campo do conhecimento à semântica do verbo ver e à metáfora do olhar. 
10

  

                                                  
5
 OLIVEIRA, Luciano. Não fale do Código de Hamurábi: a pesquisa socio-jurídica na pós-graduação em 

Direito. In: Sua Excelência o Comissário e outros ensaios de sociologia jurídica. Rio de Janeiro: Letra Legal 

Editora, p. 137-167, 2004. 
6
 Humberto Maturana é categórico ao sustentar a “não-objetividade das explicações científicas”. (MATURANA, 

Humberto. A Ontologia da Realidade. Belo Horizonte: Editora UFMG, p. 82, 2001). 
7
 Inclusive, é bom lembrar, “o método é científico quando os pesquisadores concordam entre si que o seu uso é 

adequado em seu campo de investigação” (FREITAS. Ricardo de Brito A. P. As Condições da Pesquisa 

Científica em Direito Penal.  In: SILVA, Ivan Luiz, CARDOZO, Teodomiro Noronha e HIRECHE, Gamil 

Föppel El (org.), Ciências Criminais no Século XXI, 1ª edição, Recife: Universitária UFPE, p. 499-548, 2007). 
8
 BOSSIO, Ricardo Chirinos. El problema de la explicación en la ciencia. Las explicaciones causales em Bas 

Van Fraasen. In: Opción, Maracaíbo, año 23, n. 53, p. 140-155, 2007. 
9
 FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Ciências Criminais e Filosofia Política: as possibilidades de diálogo 

interdisciplinar. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 14, n. 63, 

p. 188-230, 2006. 
10

 DOMINGUES, Ivan. O Grau Zero do Conhecimento. São Paulo: Edições Loyola, p. 379, 1991. 
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Importante ressaltar que o método dogmático, inerente à ciência do direito penal, 

possui diferenças em relação aos métodos das demais ciências. Especialmente porque ele não 

se limita a explicar o surgimento de um fenômeno, indo mais além, procurando uma solução 

que satisfaça exigências práticas e sugerindo um posicionamento.  Justamente por isso não 

nos limitaremos a expor o problema, caminhando bem mais adiante, apresentando um 

posicionamento que corresponda a uma melhor solução para ele. 

Tampouco se pode esquecer que um trabalho de pesquisa conduz à aplicação de um 

procedimento integral de observação, desde a fase inicial de coleta de dados, abrangendo as 

etapas de sistematização ou organização até a da interpretação.
11

 Tal observação, mesmo 

baseada no direito positivo, não deve se afastar de um aspecto crítico, avaliando a realidade 

legislativa brasileira atual para recomendar uma modificação, a depender da situação.
12

 É 

exatamente isso o que desejamos fazer com este estudo 

O trabalho será desenvolvido, primordialmente, como pesquisa teórica, com 

instrumentos de natureza doutrinária e documental. Assim, faremos um estudo chamado a 

priori, utilizando o método dedutivo, partindo de uma visão geral até uma noção particular a 

respeito do tema.
13

 Porém, obviamente, não nos limitaremos a mencionar as posições 

favoráveis ao nosso pensamento, mostrando preocupação com as orientações contrárias, as 

quais não serão omitidas.
14

Quanto aos instrumentos documentais, a proposta é a de que se proceda à pesquisa 

da legislação referente aos delitos de mera expressão. Em nível de instrumentos doutrinários, 

deseja-se utilizar a literatura existente, no Brasil e no exterior, sobre a idéia penal relativa à 

proteção de bens jurídicos, acerca do conceito de honra e a respeito do princípio da 

intervenção mínima. Para atender à proposta investigativa, a pesquisa abrangerá o direito 

penal positivo da Alemanha, Itália, Espanha, Portugal e Argentina, países que foram 

escolhidos por apresentarem maior desenvolvimento na seara do direito penal. Tal 

                                                  
11

 FERNANDES, Florestan. Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica. São Paulo: Companhia 

Editorial Nacional, p. 8, 1959. 
12

 Assevera Nilo Batista que do processo de mudança social, dos resultados que apresentem propostas do direito 

penal e das revelações empíricas propiciadas pelas instituições surgem princípios e recomendações para a 

reforma ou a transformação da legislação criminal (BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal 
Brasileiro. 11ª edição. Rio de Janeiro: Revan, p. 34, 2007). 
13

 Popper deu privilégio ao procedimento dedutivo de prova, pelo qual uma teoria somente seria passível de 

análise empírica após formulada, sempre a partir de um problema. Segundo ele a finalidade das aplicações 

empíricas seria apenas a de verificar até que ponto as novas conseqüências da teoria respondem às exigências da 

prática (POPPER, Karl R. A Lógica da Pesquisa Científica. Tradução de Leônidas Hegenberg e Octanny 

Silveira da Mota. 16ª edição. São Paulo: Editora Cultrix, p. 33, 2001). 
14

 “Sempre que a hipótese de trabalho se confirmar com demasiada facilidade, sem opor resistência aos esforços 

de aproximação realizados pelo cientista do direito penal, é porque está ausente a objetividade necessária ao 

assunto”. (FREITAS. Ob. cit. (nota 10), p. 188-230, 2006). 
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abrangência, no entanto, não será ampla, visando apenas apresentar como a matéria vem 

sendo trabalhada no estrangeiro, ainda que de forma bastante sucinta, sem nenhuma intenção 

de aprofundar estudos de direito comparado. Em síntese, o enfoque é de um estudo teórico, 

com pesquisa em periódicos, artigos, livros, internet, a partir do estudo de uma bibliografia 

específica sobre o objeto de pesquisa. 

Sob a visão da organização formal, adotaremos o sistema completo para citações da 

bibliografia e precedentes, o que é feito com o fim de facilitar o acesso ao leitor, bem como 

para situar melhor a leitura. Utilizaremos ainda tanto notas de rodapé de referência - para 

mencionar as obras consultadas, como também as notas de rodapé explicativas - para 

esclarecer alguma questão importante afirmada no corpo do texto. 

Os comentários realizados pela doutrina estrangeira serão feitos no corpo do texto, 

sempre em português.  

O direito penal é o instrumento mais poderoso de que se vale o Estado no combate à 

violência. Sua utilização encerra também uma violência, razão pela qual é de forma muito 

comedida que ele deve ser chamado a atuar. Para tanto, a cada dia mais se fala, ao menos na 

seara acadêmica, no prestígio que deve receber o chamado direito penal mínimo, também 

conhecido como minimalismo penal. Apesar de não ser pacífica a sua abrangência, é 

importante ter em mente que o princípio da intervenção mínima é apenas um dos seus 

postulados, os quais, no entanto, não ficam a ele limitados. 

Há quem defenda que o direito penal mínimo exige pelo menos quatro bases de 

proteção penal: a) o envolvimento dos bens mais fundamentais; b) a provocação de 

considerável abalo social; c) a inexistência de outros meios menos onerosos para o indivíduo; 

d) a adequação e eficácia da tutela penal. 
15

 Em outras palavras, o minimalismo penal somente 

estaria atendido quando observada a presença cumulativa de quatros princípios. O primeiro é 

o da exclusiva proteção de bens-jurídicos mais relevantes; o segundo é o da ofensividade; o 

terceiro o da intervenção mínima; e o quarto o da adequação e eficácia da tutela penal. 

Mas essa verificação não é absoluta. Ferrajoli, por exemplo, aponta dez axiomas do 

seu chamado “garantismo penal”. Quanto mais determinado Estado os cumpra, se aproximará 

do direito penal mínimo, quanto menos os atenda, chegará perto do direito penal máximo. 
16

Excluídos quatro postulados relativos ao direito processual, sobram seis específicos do direito 

                                                  
15

 BIANCHINI, Alice. Pressupostos Materiais Mínimos da Tutela Penal. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, p. 30, 2002. 
16

 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi 

Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 2ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 

101, 2006. 
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material, que assim poderiam corresponder ao minimalismo penal, até por se caracterizarem 

como limitações do poder penal absoluto. Se partirmos dessa equiparação, seis seriam os 

princípios do minimalismo: 1) o da retributividade; 
17

 2) o da legalidade; 3) o da necessidade; 

4) o da ofensividade; 5) o da materialidade da ação; e 6) o da culpabilidade. 
18

De forma ainda mais abrangente, Alessandro Baratta aponta inúmeros princípios 

como formadores do direito penal mínimo, dentre eles o da taxatividade, o da irretroatividade, 

o da proporcionalidade, da idoneidade, da personalidade, dentre vários outros. 
19

Daí já se vê a grande variação sobre a abrangência do chamado “minimalismo 

penal”. Se seguirmos concepções amplas como as citadas, poderíamos incluir ainda os 

princípios da humanidade, da insignificância, etc. Se for assim, o nosso trabalho não terá a 

intenção de examinar o direito penal mínimo na sua integralidade, se restringindo a parte dele, 

considerando nossa proposta final relacionada apenas a normas em abstrato e ainda assim no 

que elas têm mais influência sobre a proteção jurídica da honra. 

Porém, também há quem, mesmo não fazendo referência expressa a um 

“minimalismo penal”, aponta como pressupostos imprescindíveis à legitimação da 

intervenção penal o critério funcional de necessidade, com sua conseqüente utilidade, assim 

como a tutela subsidiária de bens jurídicos, além da exclusiva função preventiva da pena. 
20

Se partirmos desse ponto de vista, somente não abordaremos a honra frente às funções da 

pena, tratando do referido bem jurídico à luz de todo o restante do direito penal mínimo, 

concentrando nossa atenção na proteção de bens jurídicos e na intervenção mínima, 

entendidos como mais relevantes para o nosso objetivo. 

Na realidade, ao escolhermos estudar a honra à luz dos princípios da exclusiva 

proteção de bens jurídicos e da intervenção mínima seguimos a orientação de Claus Roxin 

quanto aos dois pressupostos dos quais depende o poder punitivo do Estado segundo a 

concepção atual. Com efeito, na linha do renomado professor alemão, com a redução do 

direito penal à proibição de comportamentos nocivos à sociedade ou, como também se diz, à 

tutela dos bens jurídicos, esclarece-se o primeiro dos dois pressupostos. Mas há ainda outro: é 

                                                  
17

 Diz respeito não a caráter retributivo da sanção, a cada dia mais discutido, mas sim à necessidade de limitar a 

aplicação da pena à efetiva existência de um delito. 
18

 FERRAJOLI, Luigi. Ob. cit., p. 91, 2006. 
19

 BARATTA, Alessandro. Criminologia y Sistema Penal: compilación in memoriam. Buenos Aires: Editorial 

B de F, p. 304/330, 2004. 
20

 DIAS. Jorge de Figueiredo. Direito Penal: parte geral, tomo I. 1ª edição brasileira; 2ª edição portuguesa. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Coimbra: Coimbra Editora, p. 31, 2007. 
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preciso exigir que um comportamento socialmente nocivo somente seja punido quando meios 

mais brandos não sejam suficientes para sua correção. 
21

Portanto, adotando a concepção de Roxin, o objeto desta dissertação foi 

didaticamente dividido em quatro partes. 

No primeiro capítulo será desenvolvido um estudo inicial a respeito da noção de 

bem jurídico penal de forma ampla. Nele partiremos do conceito de crime, com foco especial 

no seu aspecto material. Trataremos, igualmente, do surgimento e desenvolvimento da noção 

de bem jurídico na história, chegando às concepções modernas. Por fim, abordaremos o 

conteúdo material do instituto, oportunidade em que rebateremos as críticas à teoria, 

explicitando suas inúmeras funções, tratando de forma um pouco mais aprofundada a respeito 

da sua função político-criminal. Concluiremos pela necessidade de sua interpretação de forma 

limitadora ao jus puniendi estatal, sob pena de sua utilização para legitimar qualquer tipo de 

regime. 

Na sua segunda parte, trabalharemos especificamente com o bem jurídico honra. Em 

um primeiro momento faremos uma necessária distinção entre honra e intimidade, externando 

ainda a modificação daquela ao longo do tempo. Depois apresentaremos o seu tratamento 

legal não só no Brasil, como em outros países de maior desenvolvimento jurídico, seguindo 

sua análise relacionada à filosofia, à ética e à dogmática. Estudaremos a honra, igualmente, 

face à liberdade de pensamento, com a intenção de demonstrar que “quanto mais o processo 

de democratização avança, mais o homem se vai libertando dos obstáculos que o 

constrangem, mais liberdade conquista”. 
22

  

No terceiro capítulo aprofundaremos o princípio da intervenção mínima. Afora 

alguns aspectos históricos e filosóficos necessários para uma melhor compreensão do tema, 

no plano dogmático não olvidaremos a natureza subsidiária do direito penal, o seu caráter 

fragmentário, tampouco o princípio da eficácia da proteção penal. Depois adentraremos ainda 

nos critérios de criminalização, quando apreciaremos se há ou não possibilidade de 

criminalização de bens jurídicos não previstos na Lei Maior, bem como se há imposição de 

tipificação dos bens por ela protegidos. Finalizaremos com a exposição a respeito das 

conseqüências de uma criminalização excessiva, tais como o aumento de uma sobrecarga do 

Judiciário, uma majoração das finanças públicas e a elevação da chamada cifra oculta. 

                                                  
21

 ROXIN, Claus; ARZT, Gunther; TIEDEMANN, Klaus. Introdução ao Direito Penal e ao Direito 
Processual Penal. Trad.: Gercélia Batista de Oliveira Mendes. Belo Horizonte: Del Rey, p. 7, 2007. 
22

 SILVA. Ob. cit., p. 213, 1994. 
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Para fechar, o quarto capítulo. Sua importância está mais relacionada a uma 

preocupação prática. A despeito de defender que a criminalização da ofensa à honra ofende os 

postulados mais básicos do minimalismo penal, é imprescindível saber se os princípios da 

exclusiva proteção de bens jurídicos e da intervenção mínima possuem ou não fundamento 

constitucional. E se eles podem ou devem ser reconhecidos judicialmente, no julgamento de 

um caso concreto, simplesmente afastando a previsão legal sob a alegação de 

inconstitucionalidade. Neste ponto, então, terá que ser avaliado o grau de importância de tais 

princípios, adotando-se uma posição de equilíbrio, que a um só tempo evite um ativismo 

judicial exacerbado, mas sem impedir que eles desempenhem algumas funções, dentre elas a 

função crítica sobre a política criminal. 

Muito vasto é o estudo atual do direito penal, seja sob o aspecto dogmático, seja sob 

o ponto de vista filosófico. Assim, o presente trabalho poderia aprofundar diversos assuntos 

que foram abordados, bem como trazer outros, não tendo feito isso em razão da necessidade 

de efetuar cortes metodológicos que impedissem a condução da nossa análise ao infinito, em 

especial porque tais temas poderiam perfeitamente ser objeto de exame próprio e exclusivo. 



I. BEM JURÍDICO-PENAL 

1. CONCEITO DE CRIME E DE BEM JURÍDICO 

Inicialmente, é bom que se diga, a concepção de crime não é igual à de infração 

penal, à de contravenção e especialmente à de outros ilícitos não criminais. Infração penal, ao 

menos no Brasil, é gênero, do qual são espécies os crimes ou delitos e as contravenções.  Os 

crimes são as infrações para as quais a lei comina as penas privativas de liberdade de reclusão 

ou detenção; já as contravenções são os ilícitos para os quais a lei prevê a prisão simples. Para 

as infrações extra-penais, de outro lado, são cominadas inúmeras outras sanções diversas das 

criminais, as quais possuem natureza civil, administrativa, etc. 

Não obstante, inexiste diferença de essência entre todos os desvios acima 

mencionados. De fato, “o elemento que transforma o ilícito em crime é a decisão política – 

ato legislativo – que o vincula a uma pena”. 
1
 Seguindo esta linha de raciocínio, o que 

determina se uma conduta ofende um bem jurídico protegido penalmente é a opção política do 

legislador, mesmo estando ela vinculada a alguns parâmetros. Por isso, quando tratarmos do 

conceito de crime ou delito, referimo-nos, na verdade, ao seu sentido amplo, abrangendo tanto 

os crimes propriamente ditos, como as contravenções penais. 

Pois bem. A noção exata a respeito do conceito de crime pode parecer fácil à 

primeira vista. Mas sua complexidade implica em uma série de questões ainda bastante 

discutidas na atualidade, as quais precisam ser apresentadas, embora sem a profundidade que 

seria inerente a um trabalho autônomo. 

Para Muñoz Conde a primeira dificuldade que se enfrenta é a impossibilidade de 

conceber o conceito de delito à margem do direito penal positivo. Segundo ele, toda intenção 

de definir o delito à margem do direito penal vigente é situá-lo fora do âmbito do jurídico para 

fazer filosofia, religião, moral ou sociologia. Neste raciocínio, crime seria toda a conduta que 

o legislador sanciona com uma pena. 
2
 Acontece que o conceito de crime que toma apenas a 

lei como ponto de partida está relacionado exclusivamente ao seu critério formal, 
3
 de índole 

positivista-legalista, sendo totalmente insuficiente para a formulação de um padrão crítico do 

                                                  
1
 BATISTA, Nilo. Ob. cit., p. 44, 2007. 

2
 MUNÕZ CONDE, Francisco. Introducción al Derecho Penal. 2ª edición. Montevideo-Buenos Aires: 

Editorial B de F, p. 62-63, 2001. 
3
 O critério formal, oriundo da sua visão positiva, foi o adotado por Enrico Ferri, que definiu crime simplesmente 

como a violação da lei penal. (FERRI, Enrico. Princípios de Direito Criminal. Trad.: Paolo Capitanio. 2ª 

edição. Campinas: Bookseller, p. 357, 2003). 
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direito, vigente ou a surgir, como até mesmo para a verificação de sua compatibilização com a 

Constituição. 

Visando superar as deficiências da concepção formal surgiu a sociológica, através da 

qual o delito seria sensivelmente igual para todos os povos da mesma raça e civilização, 

possuindo na sua base uma conduta socialmente danosa. Mas, de igual forma, tal conceito de 

crime não é suficiente. Não se pode precisar, com um mínimo de segurança, em que 

consistiria a danosidade social determinante da essência da infração criminal. Mesmo que 

todo delito seja uma conduta socialmente danosa, o contrário nem sempre é verdade, isto é, 

nem toda conduta socialmente danosa configurará um ilícito penal, 
4
 podendo a maioria ser 

perfeitamente regulada por outros ramos do direito.

Em um momento posterior surgiu a perspectiva moral do delito, pela qual crime 

seria a violação dos deveres ético-sociais elementares ou fundamentais, concepção também 

criticável, por não ser função do direito penal tutelar a virtude ou a moral, 
5
 mas apenas as 

ofensas mais graves à regular convivência social. 

Há ainda o conceito de crime que leva em conta a sua divisão na conduta típica, 

antijurídico e culpável. Embora haja quem identifique tal concepção como formal, preferimos 

caracterizá-la, na linha de outros, como analítica ou dogmática. É que ela, embora também 

baseada no direito positivo, corresponde à interpretação feita pelos juristas a respeito dos 

diversos requisitos cuja presença cumulativa é imprescindível para a configuração de um 

ilícito criminal, os quais são estudados de forma separada visando conceder uma natureza 

liberal à disciplina. Mesmo estando todos cientes de que o delito, no plano fático, tem sua 

existência conjunta, sem que o delinqüente pense cada requisito isoladamente no momento de 

cometê-lo. 
6

                                                  
4
 DIAS. Jorge de Figueiredo. Ob. cit., p. 108 e 110, 2007. 

5
 DIAS. Jorge de Figueiredo. Ob. cit., p. 111/112, 2007. 

6
 Prevalece na dogmática penal mundo afora o entendimento de que o crime, sob o aspecto analítico ou 

dogmático, é realmente não só o fato típico e antijurídico, como também o culpável. Essa orientação, aliás, não é 

recente. Beling a adotou, dizendo que a separação correta dos elementos do delito levaria a uma ação típica, 

antijurídica e culpável (BELING. Ernst Von. Esquema de Derecho Penal: La Doctrina del Delito-tipo. Trad.: 

Sebastián Soler. Buenos Aires: Librería El Foro, p. 49, 2002). Pouco depois, Mezger não deixou de caminhar no 

mesmo sentido, efetuando forte ligação entre os elementos tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Segundo 

ele, a aplicação de um castigo não basta que alguém tenha procedido antijurídica e tipicamente, sendo necessário 

também que a ação lhe seja pessoalmente reprovável – culpabilidade (MEZGER, Edmundo. Tratado de 
Derecho Penal: tomo II. Trad.: José Arturo Rodriguez Muñoz. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, p. 

3, 1949). Na América Latina, idêntica linha de raciocínio foi adotada, dentre outros, pelo notável Jimenez de 

Asúa (JIMENEZ DE ASÚA, Luis. La Ley y el Delito: Curso de Dogmática Penal. Caracas: Editorial Andrés 

Bello, p. 254/256, 1945). Seguindo essa linha global, bastante minoritária é a posição doutrinária brasileira no 

sentido de que o crime corresponde apenas ao fato típico e antijurídico, caracterizando-se a culpabilidade como 

mero pressuposto de aplicação da pena. No sentido da esmagadora maioria, Bitencourt apresenta o seu conceito 

analítico de crime, relacionando-a a uma divisão triparte, configurando-o como o fato típico, antijurídico e 
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Mas não é nenhuma dessas definições que nos interessa nesta exposição. Primeiro 

por não temos a intenção de tratar aqui da teoria jurídica do crime, apesar da sua validade e 

importância no cenário atual. Segundo, porque não desejamos uma análise limitada ao aspecto 

ético ou meramente social do delito, muito menos ao conteúdo das respectivas proibições 

legais. Dizer que o delito se configura por um ato punido legalmente supõe um juízo a 

posteriori, o qual não acrescenta nada ao que já se sabe, apesar de correto. 
7
 Assim, mesmo 

tendo Muñoz Conde conferido certo prestígio ao aspecto formal mencionado, deixa claro que 

ele não vincula o penalista, o qual é livre para indagar o seu conteúdo material. Isso 

possibilita a utilização das diversas concepções não jurídicas vigentes na sociedade, seja 

através de uma função crítica ao direito penal positivo, seja por meio de uma função político-

criminal, convertendo o conceito material no direito penal vigente através de princípios 

informadores. 
8

Destarte, não poderemos nunca esquecer a inclusão da noção de bem jurídico 

naquela mais ampla de crime. Apenas dessa forma ele se ajusta à realidade social, possuindo 

um conteúdo e significado. Só desse modo as concepções ético-sociais dominantes podem 

confluir na sua definição. 
9

O que nos interessa aqui, então, é o aspecto material do crime, relacionando-se o seu 

conceito à violação ou exposição a perigo do bem jurídico tutelado penalmente. Essa 

vinculação da infração penal à violação de bens jurídicos, no entanto, além de não ser 

pacífica, nem sempre prevaleceu, mesmo em boa parte do século passado, ao menos na 

prática, o que será bem demonstrado ao longo deste capítulo. 
10

A própria conceituação a respeito de bem jurídico chega a indicar alguma variação, 

não só entre autores nacionais, como também entre doutrinadores estrangeiros. Bianchini, 

Molina e Gomes a formulam a partir das noções sobre bem existencial e substrato subjetivo. 

Bem existencial seria o bem relevante para o indivíduo ou comunidade que, quando apresenta 

                                                                                                                                                              

culpável (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 8ª edição. São Paulo: Saraiva, 

p.143, 2003). 
7
 JIMENEZ DE ASÚA, Luis. Ob. cit., p. 249, 1945. 

8
 MUNÕZ CONDE, Francisco. Ob. cit., p. 63-64, 2001. 

9
 BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. Campinas: Red Livros, p. 159, 2000. 

10
 Tratando da questão no direito penal alemão, Roxin menciona que no período que vai do final da 2ª Guerra 

Mundial até 1962, portanto muito depois do Iluminismo, o fundamento jurídico do crime ainda se baseava na 

contrariedade a uma lei ética. Só na fase seguinte, que perdurara até 1975, a tarefa do direito penal foi limitada à 

proteção subsidiária de bens jurídicos, resultando em uma considerável limitação dos castigos. Além disso, 

aponta uma terceira etapa, desde 1975, a qual desloca a atenção da prevenção especial para a geral, através da 

proteção de bens jurídicos mediante um amplo, porém controvertido, direito penal de diminuição de riscos, com 

o qual não concorda (ROXIN, Claus. La evolución de La Política criminal, El Derecho penal y el Proceso 
penal. Trad.: Carmen Gómez Rivero e Maria del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant lo Blanch, p. 17, 

21, 25, 27 e 31, 2000). 
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grande significação social, pode e deve ser protegido juridicamente. Já o substrato subjetivo 

corresponderia ao interesse do ser humano em relação a determinado bem existencial. Por 

fim, o conceito de bem jurídico equivaleria justamente ao reconhecimento pelo direito desse 

interesse humano por um bem existencial. 
11

Roxin, ao defender uma concepção crítica com a legislação, os define como 

circunstâncias reais dadas ou finalidades necessárias para uma vida segura e livre, que garanta 

todos os direitos humanos e civis de cada um na sociedade ou para o funcionamento de um 

sistema estatal que se baseia nestes objetivos. 
12

Mir Puig, de forma mais simples, porém muito apropriada, define os bens jurídicos 

como os interesses sociais que, por sua importância, podem merecer proteção do direito. E 

acrescenta que a expressão pode ser utilizada em duplo contexto: em primeiro lugar no seu 

sentido dogmático, de lege lata, limitada aos objetos que o direito penal vigente já protege; 

em segundo lugar, no seu sentido político-criminal, de lege ferenda, de objeto que pode 

reclamar proteção jurídico-penal
13

 e, acrescentamos, que pode até mesmo deixar de reclamar 

tal proteção. 

Mas o mero conhecimento acerca do conceito de bem jurídico é insuficiente para a 

solução dos inúmeros problemas, inclusive práticos, que ele ocasiona. Deve-se lembrar que a 

eleição de bens jurídicos penais está sujeita a uma série de valorações distintas, estando 

sempre relacionada ao contexto social e histórico em que ela ocorreu, como será demonstrado 

adiante. 

Além disso, tampouco se pode olvidar que o bem jurídico, mesmo necessário ao 

fortalecimento do direito penal garantista, por si só é incapaz de limitar, de forma absoluta, o 

poder punitivo do Estado, sendo imprescindível, em primeiro lugar, sua correta interpretação 

e aplicação e, em segundo plano, a sua conjugação com outros postulados inerentes a um 

direito penal mínimo. 
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 BIANCHINI, Alice; MOLINA, Antonio García-Pablos; GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal: Introdução e 

Princípios Fundamentais. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 232-233, 2009. 
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 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do direito penal. Trad.: André Luís Callegari e 

Nereu José Giacomolli. 2ª edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, p. 18-19, 2009. 
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 MIR PUIG. Santiago. Derecho Penal: Parte General. 8ª edición, Barcelona: Editorial Reppertor, p. 120 e 161, 

2009. 
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2. EVOLUÇÃO DO BEM-JURÍDICO 

2.1 A NOÇÃO ANTERIOR AO CONCEITO 

No período pré-iluminista o direito penal dizia proteger os interesses divinos (ou dos 

reis), sofrendo forte influência das idéias da Igreja. Naquela época era nítida a confusão entre 

a moral, o pecado e as infrações penais, sendo a própria desobediência à vontade divina 

tratada como crime. 

Com o iluminismo foi assinalado o primeiro conteúdo ao ilícito penal. Todavia, ele 

ainda não se fundamentava na noção de proteção de bens jurídicos, mas sim na idéia de 

contrariedade a um direito subjetivo. Prevalecia uma noção privada do direito subjetivo, que 

prestigiava os bens individuais, o que decorria da aplicação da teoria do contrato social na 

seara penal. 

Na passagem do século XVIII para o XIX buscou-se uma nova fundamentação para 

a tutela criminal, o que veio a acontecer com Feurbach. Mesmo não tendo feito uma 

associação à violação de bem jurídico penal, deixando de afastar a vinculação entre a ofensa a 

direitos subjetivos e o conceito material de crime, seus ensinamentos foram imprescindíveis 

para o surgimento do pensamento dominante na atualidade. Foi com ele que o delito se 

desvinculou da idéia de ofensa a interesse estatal, passando a se aproximar da noção de 

violação ao direito dos outros cidadãos. 

De fato. Para o histórico pensador, legislador e magistrado alemão, toda pena 

jurídica dentro do Estado era a conseqüência de uma lei que cominava um mal sensível. No 

entanto, isso não bastava. Ela deveria estar fundada na necessidade de preservar os direitos 

externos de uma lesão jurídica. O mal da pena deveria se vincular, portanto, a uma lesão 

jurídica determinada. Para o surgimento de um crime, agora, seria necessária a existência de 

uma ofensa a uma liberdade garantida pela então difundida teoria do contrato social. Era 

preciso uma ação contrária ao direito de outro indivíduo. 
14

  

Daí se verifica que foi Feurbach quem desviou o fundamento do delito da tese que o 

considerava como uma simples violação de um dever sancionado criminalmente. Segundo ele, 

o delito como violação de direito subjetivo significava, diferentemente de uma lesão do dever 

para com o Estado, uma lesão ao direito individual do ofendido de não poder exercer sua 

própria liberdade frente à ação de outro. Foi a partir daí que se passou a defender a 
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impossibilidade de o Estado incriminar qualquer conduta, somente podendo fazê-lo em 

relação àquelas que implicassem uma violação a um direito subjetivo, acarretando um dano 

social. 
15

Contudo, apesar do grande avanço decorrente das idéias de Feurbach, elas ainda não 

eram suficientes, uma vez que antes de tudo, para se falar em direito subjetivo, é mister que 

um interesse ou bem particular seja efetivamente tutelado por uma norma. 
16

 Daí o surgimento 

da noção de bem jurídico. 

2.2 A CONCEPÇÃO DE BIRNBAUM 

A relação da concepção material do delito com a violação de bens jurídicos surgiu 

através de Birnbaum, em 1834. Ele introduziu um novo pensamento no contexto jurídico-

penal, em substituição ao de direito subjetivo. 

Birnbaum observou ser decisiva, para a tutela penal, a existência de um bem 

radicado diretamente no mundo do ser ou da realidade (objeto material), importante para a 

pessoa ou para a coletividade e que pudesse ser ofendido pela ação delitiva. 
17

 Defendeu que 

os direitos não podiam ser lesionados nem postos concretamente em perigo, mas apenas o 

bem, em sua realidade existencial. No homicídio, por exemplo, o que seria violado não seria o 

direito subjetivo à vida, mas a própria vida, que conta com realidade existencial. 
18

No Brasil geralmente se atribui um caráter mais garantista à nova concepção de 

Birnbaum. Coelho afirma que ela foi influenciada pelo jusnaturalismo, assim como já 

acontecia com Feuerbach. Por isso ele teria defendido que os bens jurídicos estavam situados 

além do próprio direito e do Estado, com conteúdo que vinha da realidade factual e do 

contexto social. Então, os bens objeto de proteção penal preexistiam à atividade legislativa, 

que se resumiria a reconhecê-los, como também a registrá-los na norma. 
19

 E, para Luisi, isso 

já estava sendo exigido, em face de uma excessiva extensão da legislação repressiva, com a 

conseqüente necessidade de contê-la e a percepção de que a tutela de direitos subjetivos não 

era suficiente para o direito penal. 
20
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Porém, a finalidade mais liberal de Birnbaum não é afirmação pacífica no meio 

acadêmico estrangeiro, sendo várias as conclusões diferentes que a doutrina subseqüente 

extraiu da sua obra, como lembrou Luis Fernando Niño. Albin Eser, por exemplo, teria 

assinalado a intenção essencial de Birnbaum de viabilizar uma ampliação, não uma redução, 

do âmbito de proteção jurídico-penal. Já Hormazábal Malarée, segundo Niño, 
21

 chegara até a 

contextualizar historicamente a concepção de Birnbaum no universo das idéias de restauração 

monárquica. 
22

Por outro lado, no entanto, Ferrajoli é um dos seguidores da corrente que realmente 

vê uma finalidade mais garantista na concepção inicial de Birnbaum. 
23

 De igual modo, 

Polaino Navarrete afirmou que a noção de bem por ele concebida introduziu um conteúdo 

substancial na categoria dogmática, mantendo certa relação com uma garantia positiva do 

ordenamento penal. 
24

 Por sua vez, Mir Puig, mesmo salientando que conceito de bem 

jurídico dele não nasceu com um sentido político-criminal, mas somente com um sentido 

dogmático, configurando mera proteção eleita pela lei, a qual não seria passível de 

questionamento, não deixa de reconhecer certo avanço garantista na idéia de Birnbaum.
 25

De qualquer maneira, independentemente do conteúdo de toda essa discussão, o 

importante é que Birnbaum terminou implantando uma nova forma de delito como ofensa a 

um bem jurídico, sendo regra geral que os regimes mais autoritários preferem não adotar a sua 

teoria, o que já é suficiente para demonstrar a sua vantagem. 

2.3 O POSITIVISMO JURÍDICO DE KARL BINDING 

Conformando-se à mentalidade da época, fortemente influenciada pelas idéias 

positivistas então reinantes, Karl Binding levantou a idéia de ser a norma a única fonte de 

revelação do bem jurídico, inexistindo qualquer limitação sobre o poder do legislador de 

eleição de bens jurídicos. 
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Naquela etapa, em oposição ao conceito material de bem jurídico, consolidou-se o 

conceito meramente formal, evitando-se qualquer juízo de valor sobre a escolha legislativa. 

Ela era a única capaz de representar a vontade estatal, que seria onipotente. Em outras 

palavras, se o Poder Legislativo resolvesse tipificar determinada conduta como ofensiva a um 

bem jurídico, não poderia mais haver nenhuma crítica ou discussão sobre o seu ponto de vista, 

ainda que a criminalização fosse de bens de pouca relevância social, como a religião e a 

moral. 

Binding afirmava que o bem jurídico ficava estabelecido dentro do conteúdo da 

norma jurídica, sendo a ela imanente. Esta concepção, como lembra Niño, retirava o caráter 

limitador do instituto, esgotando seu rendimento dogmático na possibilidade de estabelecer 

distintos níveis entre os delitos. 
26

Mas é bom não perder de vista que Binding não chegou a cair nos extremismos 

formalistas próprios de outros positivistas, tendo buscado sempre o espírito que inspira as leis. 

Reclamava a vontade objetiva da norma como objeto de interpretação e não apenas a vontade 

histórica do legislador. Chegou a pensar na razoabilidade da lei e na necessidade de orientar a 

interpretação segundo os fins que ela persegue. Ainda assim, não abandonou o terreno do 

formalismo conceitual. Deixou à margem de consideração as diversas questões materiais, 

como a valoração social das normas penais e o significado político variável do jus puniendi

estatal, o que, aliás, não passou de um reflexo da ideologia liberal clássica de então, a qual o 

inspirou. 
27

Com o desenrolar da história, o questionamento sobre o Estado Liberal e o 

surgimento do Estado Social houve uma mudança da ideologia jurídica, o que visava uma 

nova adequação do direito à próxima realidade política. Isso originou o positivismo naturalista 

de Franz von Liszt. 
28
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2.4 O POSITIVISMO SOCIOLÓGICO DE FRANZ VON LISZT 

Franz von Liszt era partidário de uma variação do positivismo, o positivismo 

sociológico ou naturalista. 
29

 Ele se fundou em duas ordens de fatores, uma política e outra 

científica. Pela primeira, o surgimento do proletariado removeu as bases da filosofia política 

liberal burguesa, porque ela se limitava formalmente a reconhecer o poder do capital, sem 

criar liberdades reais, passando a se exigir um Estado que freasse o poder econômico em 

benefício da nova classe. Pela segunda passou-se a defender que só o método experimental 

próprio das ciências da natureza caracterizaria uma atividade como científica. 
30

Demonstrando uma mudança de mentalidade, Liszt sustentou que a autoridade 

normativa estatal não mais seria o fundamento de tudo. A base do direito, agora, estaria nas 

condições de vida do indivíduo e da comunidade, preexistindo à valoração legislativa. Aí está 

o seu grande mérito, que inclusive influenciou a dogmática superveniente. No entanto, a 

distinção do seu ensinamento para o de Binding não pode levar à falsa idéia de ter ele 

prestigiado, já no seu tempo, o conceito material de bem jurídico, o que não aconteceu. É que 

não chegou a se afastar da afirmação de que só a proteção jurídica, ou seja, a norma, converte 

o bem jurídico em interesse. 

Nesse sentido Mir Puig, mesmo ainda asseverando que a concepção de Liszt era 

material, deixa claro que ele admitiu que o interesse vital não se transforma em bem jurídico 

até que seja protegido pelo direito. Seria o direito que decidiria quais interesses sociais 

deveriam ser convertidos em bens jurídicos. 
31

De fato, o seu conceito também apresentava uma idéia utilitarista da norma penal 

sobre a base de uma realidade, não sendo algo meramente imaginário o que interessava, mas 

algo perceptível. 
32

 Além disso, sua inovação se encontrava limitada pelo desejo de manter as 

conquistas do liberalismo, embora não representando uma volta, mas correspondendo a uma 

adição à anterior ideologia. 
33

Por conta disso, no aspecto prático a ligeira diferença acadêmica entre a direção de 

Binding e a de Liszt se equivalem. Para o primeiro o conceito de bem jurídico era uma criação 
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livre do legislador; para o segundo não deixava de caber apenas à norma a tarefa de elevar o 

bem da vida à condição de bem jurídico. Para que não haja dúvidas, vejamos as palavras 

utilizadas pelo próprio Liszt a respeito do assunto: 

A vontade geral, que paira acima da vontade individual, toma a si 

esta missão, e a desempenha estabelecendo a ordem jurídica, isto é, 

discriminando os interesses legítimos e autorizados dos que não o 

são. 

O direito externa os círculos da eficácia de cada um; determina até 

onde a vontade pode manifestar-se livremente e sobretudo até onde, 

exigindo uma ação ou inação alheia, pode penetrar na esfera da 

atividade de outras pessoas; garante a liberdade, o poder autorizado 

de querer, e proíbe o arbítrio; converte as relações da vida em 

relações jurídicas, os interesses em bens jurídicos; ligando direitos e 

deveres a determinados pressupostos, faz do comércio da vida um 

comércio segundo o direito. Assim, ordenando e proibindo, 

prescrevendo uma determinada ação ou inação sob certas condições, 

as normas vêm a ser o anteparo dos bens jurídicos. A proteção, que a 

ordem jurídica dispensa aos interesses, é proteção segundo normas 

(Normenschutz). O bem jurídico e a norma são, pois, as duas idéias 

fundamentais do direito.
34

Na verdade, bem explica Tavares que há necessidade de se distinguir duas situações 

no pensamento de Liszt: a primeira, ligada à origem do bem jurídico, isto é, ao interesse; e a 

segunda sobre as razões da própria incriminação. Neste passo, se por um lado ele manifesta o 

entendimento de que os interesses que darão lugar ao bem jurídico são preexistentes ao 

conteúdo da norma, por outro não indica o porquê da eleição legislativa de uns e não de 

outros interesses, sendo-lhe indiferentes as razões da incriminação. 
35

Se de uma parte Liszt concedia relevo à política criminal e à criminologia, lançando 

os primeiro sinais de possibilidade de discussão sobre o conteúdo positivista eleito pelo 

legislador, para ele a dogmática jurídico-penal continuava a ocupar o primeiro plano na 

hierarquia das ciências criminais, sendo vedada às demais a competência para influenciar, 

sistematizar e aplicar as normas jurídico-penais.  Permanecia, então, a subordinação do Estado 

a esquemas rígidos de legalidade formal. 
36

Assim, mesmo havendo outras distinções entre os pensamentos de Binding e Liszt 

em alguns aspectos do direito penal, no campo do bem jurídico as conseqüências práticas 

terminavam sendo bastante similares. Por isso, mesmo com o último, o que terminava por 
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apresentar relevância era apenas o aspecto formal da norma, única capaz de eleger os bens-

jurídicos que deveriam ser protegidos. E tal eleição aconteceria por intermédio de uma criação 

legislativa que não seria passível de indagações. Mas, lançado o embrião de pelo menos 

admitir uma discussão filosófica sobre o conteúdo da legislação, com o passar do tempo 

surgiu uma nova escola, o neokantismo, a despeito de ainda ser bastante insuficiente para 

limitar o poder punitivo estatal, como passaremos a demonstrar em breves considerações. 

2.5 AS ESCOLAS NEOKANTIANAS 

No começo do século XX a influência do neokantismo procurou vincular o bem 

jurídico à ratio legis da norma jurídica, situando-o como elemento de sua interpretação. 

Porém, o que houve foi uma mera conversão do bem jurídico em um simples método 

interpretativo, somente passando-se a admitir uma exegese dos dados legais estabelecidos. A 

essência da noção do instituto continuava a derivar dos limites da descrição legal respectiva, 

sendo aceita uma certa superioridade do legislador. 
37

A nova filosofia não permitiu uma apreciação dos bens jurídicos através da sua 

natureza ou dos valores que os determinaram, o que findava quase por esvaziar o seu 

conteúdo. Por isso, ainda não se aceitava a utilização de elementos de fundo crítico ou a 

restrição ao poder de legislar. Isso frustrava a intenção de fazer do bem jurídico um 

instrumento de limitação da atividade criminalizadora. 
38

  

Na verdade, a natureza liberal do instituto foi reduzida com o neokantismo. De 

Binding até ele o bem jurídico perdeu toda sua função axiológica, havendo uma radical 

alteração do seu referente empírico, que se deslocou dos interesses individuais afetados para o 

interesse do Estado. Assim, os conceitos de bem e de dano teriam acabado por identificar-se 

com o que agradava, ou não, ao soberano, através de instrumentos positivos, somente havendo 

recuperação do caráter garantista após a Segunda Guerra Mundial. 
39

 Isso, inclusive, leva à 

afirmação de não ter neokantismo sequer se prestado para a oposição ao regime nazista 

totalitário da Alemanha de então. 
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No aspecto filosófico as escolas neokantianas apresentaram não só coincidências, 

mas também divergências. O detalhamento delas não será objeto da nossa preocupação. Mas 

no âmbito penal, como fez Juarez Tavares, é bom externar as distinções entre dois 

importantes pensadores do período. 

Mezger defendia que o bem jurídico derivava da própria elaboração normativa, 

terminando por coincidir sua idéia com a proposta do positivismo jurídico, tornando-o apenas 

um pressuposto formal de incriminação. Já Mayer teve uma postura bem mais liberal, dizendo 

que as normas culturais incorporavam determinado bem como seu objeto de proteção antes de 

fazê-lo a ordem jurídica. 
40

 Embora o primeiro tenha sido representante das principais idéias 

do período, foi o ensinamento do segundo que ensejou o surgimento de novas filosofias. 

De qualquer maneira, foi justamente objetivando superar concepções extremamente 

formais da teoria dos bens jurídicos que surgiram as suas concepções modernas, divididas, 

principalmente, em sociológicas e constitucionais. Em função da importância de ambas para o 

estudo atual do direito penal, mister se faz que seu estudo seja um pouco mais aprofundado, o 

que faremos no tópico seguinte. 

3. TEORIAS MODERNAS DO BEM JURÍDICO-PENAL 

Como dito, as teorias modernas do bem jurídico penal dividem-se primordialmente 

em duas: as sociológicas e as constitucionais.
 41

 A partir de agora passaremos ao estudo de 

ambas, procurando externar suas referências para uma melhor delimitação conceitual do 

assunto. 

3.1 AS TEORIAS SOCIOLÓGICAS 

Não obstante a falta de unanimidade quanto à nomenclatura, vários são os modelos 

sociológicos que estudam o fato delitivo, alguns deles com inúmeras subdivisões. 

Considerando, no entanto, o objeto restrito deste capítulo, de estudar apenas o bem jurídico 

com suas teorias, nos limitaremos às duas mais importantes para o direito penal e para o 
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instituto, inclusive efetuando um corte metodológico que impeça a condução do trabalho ao 

infinito. São elas a teoria funcional-sistêmica e a teoria do conflito. 
42

3.1.1 A Teoria Funcional-Sistêmica: 

As teorias do funcionalismo sistêmico são baseadas em Durkheim, Parson, Luhmann 

e outros. 
43

 Para elas, o direito penal tem a função de estabilizar a ordem social através da 

imputação de condutas, sendo o delito um obstáculo a ela. O que interessa é a dimensão social 

do bem jurídico. O direito (subsistema) é o instrumento de conservação geral, dele 

dependendo a conservação do sistema social global, cujo funcionamento deve ser protegido. 

Sustentam que o legislador ordinário não fica jungido a nenhuma espécie de vínculo por 

ocasião dos tipos incriminadores e suas respectivas sanções, ressaltando ainda uma maior 

vinculação do direito penal às demais ciências sociais. Tiveram lugar principalmente na 

Alemanha. 
44

  

Luisi parte de uma análise separada dos enfoques funcionais e sistêmicos, ambos 

buscando um conteúdo definido para o bem jurídico. Pelo primeiro, a despeito de algumas 

variações, faz-se uma ligação dos bens jurídicos com a atuação deles na vida social, 

prestigiando, assim, a sua relação com as pessoas, bem como a sua correspondência jurídica. 

Pelo segundo, o direito é apenas um subsistema integrado em um sistema global de 

interações, possuindo a atribuição de garantir o todo, correspondendo o direito penal ao seu 

instrumento mais importante. Assim, os bens jurídicos seriam as funções necessárias para a 

conservação do sistema social. 
45

Na verdade, como dito antes, há inúmeras divisões e subdivisões da teoria. Molina 

as chama de estrutural funcionalista, com particular referência às sistêmicas, apresentando, no 

entanto, um ponto comum entre elas, qual seja o deslocamento do centro de atenção do direito 

penal para o sistema social, subordinando seu bom funcionamento a qualquer valoração ético-

política. 
46
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Especificamente no que toca aos bens jurídicos, Amelung foi um dos principais 

pensadores desta corrente, concebendo o delito como um comportamento que gera danosidade 

social. Em outras palavras, as proibições penais deveriam recair sobre as condutas 

socialmente danosas. Para ele, uma teoria da sociedade deveria influenciar fortemente o 

direito penal, cabendo ao legislador a tarefa de eleger o objeto de proteção normativa. 

A despeito de algumas variações de pensamento, em sentido parecido, também 

aderindo à teoria funcional sistêmica, Mir Puig afirma não ser ocioso situar os bens 

merecedores de tutela jurídica no terreno do social, exigindo que constituam condições de 

funcionamento dos sistemas sociais. 
47

 De igual forma trazendo algumas divergências ao 

posicionamento de Amelung, em especial criticando um aspecto formal da norma 

estabelecido por aquele, Bustos Ramirez parece não deixar de aderir às teorias sociais do bem 

jurídico, o que faz ao defender que as raízes do instituto estejam não no campo do direito, mas 

da realidade social. 
48

Embora admitamos possível, não chegamos a entender, como muitos, que a adoção 

da teoria obrigatoriamente retiraria a capacidade crítica e delimitadora do jus puniendi estatal, 

servindo de legitimação tanto de um regime de natureza totalitária quanto democrática. Tudo 

dependeria da forma de interpretá-la e aplicá-la. A própria variação dos pensamentos de 

Amelung e Bustos Ramirez, por exemplo, já demonstra soluções diversas. Não haveria esse 

problema se seguida nossa sugestão traçada no item 4.5. infra. Mas se couber apenas ao 

legislador optar politicamente pelo que seria ou não danoso à sociedade, sem dúvida haverá 

transformação do direito positivo no instrumento de definição central dos objetos a serem 

penalmente tutelados, ocasionando um verdadeiro retorno às formulações de Binding. 

De qualquer modo, essa teoria apresenta algumas desvantagens, independentemente 

das suas variações. Ao prestigiar o critério de danosidade social e a teoria dos sistemas, a 

visão funcional-sistêmica finda por retirar do bem jurídico sua característica de categoria 

dogmática independente. Além disso, ela é acusada de afastar a pessoa humana do centro das 

atenções ao priorizar a racionalidade dos sistemas. 
49
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3.1.2 A Teoria do Conflito: 

A Teoria do Conflito, ainda de caráter sociológico, sustenta que os interesses das 

classes sociais mais favorecidas são defendidos, se necessário, pelo direito penal. Este ramo 

do direito, assim, serviria apenas para conservar a diferença social, sendo utilizado para 

manter a desigualdade, contribuindo para que os poderosos continuem com o poder. E nada 

melhor que utilizar a desculpa da sanção criminal para isso. Ela apenas camuflaria a real 

intenção das classes dominantes, não sendo mera coincidência a marginalização dos mais 

pobres. O direito penal nada mais seria que um instrumento político de controle social. 

Apesar de também possuir algumas subdivisões que geram alguma variação nos 

pensamentos correspondentes, Molina aponta alguns postulados básicos que são comuns a 

todas elas: a) a ordem social da moderna sociedade industrializada não tem por base o 

consenso, senão o dissenso; b) o conflito não expressa uma realidade patológica, mas a 

própria estrutura e dinâmica da mudança social; c) o direito representa os valores e interesses 

dos setores sociais dominantes, não os gerais da sociedade, aplicando-se as leis penais de 

acordo com aludidos interesses; d) o comportamento delitivo é uma reação à desigual 

distribuição de poder e riqueza na sociedade. 
50

Apesar de algumas verdades, nem tudo o que é defendido pela teoria acontece de 

forma absoluta. Nem todo conflito se expressa pela diferença de estrutura social; nem toda 

infração penal é uma reação à desigual distribuição de poder político e econômico. Além 

disso, embora o direito seja realmente elaborado pelo grupo social dominante e, portanto, em 

regra, favorecendo ele próprio, não é possível que seja diferente. O ser humano ainda não 

chegou ao nível de bondade de ter o poder para deixá-lo ser exercido por outrem. Isso é um 

problema, sem dúvida. Mas ele só poderia ser corrigido pela revogação de todo tipo de norma 

de controle, o que poderia gerar um caos social, piorando o que já não está muito bom. Por 

isso que o abolicionismo ainda é corrente minoritária no direito penal moderno, mesmo 

contando com alguns adeptos. Ademais, não se pode deixar de reconhecer que alguma 

evolução normativa vem ocorrendo com a ampliação temporal de direitos individuais e 

sociais, quiçá decorrentes de pressão das classes de menor influência econômica. O que é 

importante, pois, para tentar reduzir a combatida desigualdade, é colocar limitações ao poder 

de legislar, devendo ser esta uma das missões do princípio de exclusiva proteção de bens 

jurídicos, como iremos demonstrar adiante. 
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3.2 TEORIAS CONSTITUCIONAIS 

As teorias constitucionais do bem jurídico objetivam principalmente autorizar a 

capacidade crítica e delimitadora do jus puniendi estatal, deslegitimando regimes totalitários 

mediante critérios capazes de efetuar imposições ao legislador, limitando-o na criminalização 

de condutas. Defendem a necessidade de aspectos mais seguros na eleição dos bens jurídicos 

penais, que seriam originados de valores constitucionais limitadores do Poder Legislativo. 

Elas são originadas da doutrina italiana. Antolisei menciona que segundo uma 

doutrina que há muito seguiu o conceito historicamente relacionado a um princípio liberal, 

como uma pedra angular da ciência criminalista, o modelo de crime como ofensa ao bem 

jurídico tem o posto de princípio constitucional. 
51

Mantovani também retira da Constituição o fundamento da teoria. Consoante os 

ensinamentos do professor da Universidade de Florença, a Carta italiana optou a favor de um 

direito penal de base objetivista, como sistema de normas que tutelam bens jurídicos. Com a 

entrada em vigor da Constituição, defende ele, a tese correta não é mais a tradicional, que 

defendia a discricionariedade legislativa na seleção de bens jurídicos, mas aquela que 

determina sua orientação constitucional. 
52

Saindo da Itália, Figueiredo Dias admite ser exato que a fonte legitimadora e 

produtora da ordem legal de bens jurídicos esteja no sistema social como um todo. O 

problema é que isso é insuficiente para emprestar ao conceito de bem jurídico a sua 

indispensável concretização. Para tanto é imprescindível que os bens do sistema social se 

transformem e se concretizem em bens jurídicos dignos de tutela penal, o que somente pode 

acontecer através da ordenação axiológica jurídico-constitucional. 
53

Também adepto das teorias constitucionais, Claus Roxin expressa que o ponto de 

partida correto consiste em reconhecer que a única restrição previamente estabelecida ao 

legislador se encontra nos princípios da Constituição. Portanto, um conceito de bem jurídico 

vinculante político-criminalmente só se pode derivar dos postulados fundados na liberdade do 

indivíduo, baseados na Lei Fundamental. 
54

Um dos principais seguidores dessa corrente no Brasil é Luiz Regis Prado. Segundo 

ele, para selecionar o que deve ou não merecer proteção da lei penal, o legislador ordinário 
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deve levar em conta os princípios penais que são as vigas mestras de todo o ordenamento. 

Esses princípios, que se encontram em sua maioria albergados, de forma explícita ou 

implícita, no texto constitucional, formam por assim dizer o núcleo gravitacional, o ser

constitutivo do Direito Penal. 
55

As teorias constitucionais se dividem nas de caráter geral e nas de fundamento 

constitucional estrito. As primeiras se baseiam na Constituição sob o seu aspecto global, 

como elemento de referência do processo de tipificação de condutas. Através delas, o 

legislador possui certa margem de discricionariedade, a despeito de limitado pelos princípios 

gerais da Lei Maior. A Carta Magna, assim, não aponta expressamente quais os bens que 

merecem tutela penal, apenas servindo como um ponto de referência para a indicação 

infraconstitucional. 

Coelho critica a teoria constitucional de caráter geral, acusando-a de impor critérios 

extremamente genéricos, vagos e inseguros. Para ele a mera referência à não contrariedade de 

princípios constitucionais é insuficiente para, por si só, permitir a aferição concreta do campo 

de legitimidade concedido ao legislador para a construção dos tipos delitivos. 
56

Inconformada, pois, com a simples exigência de menção genérica à Constituição, a 

teoria de fundamento constitucional estrito exige maior precisão na atividade legislativa, o 

que deverá ocorrer através de prescrições constitucionais específicas que possam orientar a 

eleição de bens jurídicos. Tais prescrições indicam os bens jurídicos a serem recebidos na 

ordem jurídico-penal. 
57

Isso não quer dizer que se possa retirar diretamente da Constituição, de forma 

absoluta e objetiva, os únicos bens jurídicos que receberão obrigatória proteção penal através 

de numerus clausus. O que a teoria estrita faz é apresentar uma explicação constitucional que 

vai além dos postulados da genérica, explicação esta bastante apropriada, inclusive efetuando 

uma forte relação do princípio de exclusiva proteção de bens jurídicos com o da intervenção 

mínima, o qual será objeto do nosso capítulo III, ambos configuradores da base primordial do 

minimalismo penal. 

O art. 5º, caput da Carta Magna garante aos indivíduos a inviolabilidade do direito à 

liberdade, que pode ser dividida em cinco grandes grupos, quais sejam, a liberdade da pessoa 

física, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão coletiva, a liberdade de ação 
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profissional e a liberdade de conteúdo econômico e social, 
58

 sendo a primeira a que nos 

interessa neste capítulo. 

A liberdade da pessoa física é ofendida através da prisão. Assim, verifica-se que a 

Constituição deseja proteger as pessoas contra tais formas de restrição da liberdade. Apesar 

disso, partindo-se do pressuposto de não ser nenhuma liberdade pública absoluta, a aplicação 

de sanções privativas de liberdade será admitida excepcionalmente, sendo aceita mediante um 

juízo de proporcionalidade que pondere os valores conflitantes em jogo. 

Partindo de tal orientação, a teoria de fundamento constitucional estrito procura 

limitar de forma mais rígida o campo de discricionariedade do legislador. Para ela, a 

criminalização de condutas apenas seria legitimada nos casos de violação a valores 

constitucionais fundamentais à convivência em comunidade. Haveria a imposição de verificar 

se as condutas objeto de tipificação possuem o potencial de relativizar o princípio 

constitucional da liberdade. Malgrado esta teoria não exija que os valores tutelados 

penalmente devam ser idênticos à ordem de valores constitucionais, aduz que o princípio da 

proporcionalidade também diz respeito à necessária proporção que deve existir entre o grau de 

importância do bem jurídico penalmente tutelável e do bem jurídico afetado pela sanção 

penal. 
59

De fato, a limitação da intervenção penal deriva sempre do princípio jurídico-

constitucional da proporcionalidade em sentido amplo, que faz parte dos princípios inerentes 

ao Estado de Direito. Tendo em vista que o direito penal utiliza os meios mais onerosos para 

afastar os direitos e liberdades das pessoas, ele só pode intervir nos casos em que todos os 

outros meios da política social, em particular da política jurídica não-penal, se revelem 

insuficientes ou inadequados. 
60

Esta, realmente, parece a teoria mais adequada ao direito penal moderno, sendo 

inclusive a que mais consegue limitar o poder tipificador do Estado, reservando o direito 

penal para as situações mais drásticas, que realmente não prescindam de sua intervenção. 

Ninguém questionará a previsão constitucional de proteção da liberdade – da pessoa física, a 

qual somente poderia ser afastada mediante um juízo de ponderação. Ainda que, para tanto, 

não concordemos que seja impossível a tutela de bens não previstos na Carta Magna, em 

virtude da evolução histórica da sociedade. 
61

  

                                                  
58

 SILVA, José Afonso da. Ob. cit., p. 213-214, 1994.
59

 COELHO, Yuri Carneiro. Ob. cit., p. 82-83 e 87, 2003. 
60

 DIAS. Jorge de Figueiredo. Ob. cit., p. 128, 2007.
61

 Esse assunto será mais bem abordado no capítulo III, item 4. 



35

4. O CONTEÚDO MATERIAL DO BEM JURÍDICO 

4.1 CRÍTICAS À TEORIA 

Não são poucas as críticas formuladas à concepção do bem jurídico, a qual, 

malgrado majoritária, longe está de ser unânime, mesmo no mundo ocidental. Considerando a 

importância de conhecê-las e analisá-las, agora procuraremos concentrar nossos estudos nas 

mais importantes, até para aferir se realmente há uma efetiva viabilidade na aplicação da 

teoria. 

4.1.1 O princípio da Danosidade Social e a Valoração Positiva: 

Um dos principais oponentes da teoria do bem jurídico é Günther Jakobs. Ele 

sustenta que ao direito penal não interessa a lesão a um bem jurídico, mas sim, na verdade, à 

violação à valoração positiva. A ofensa a um bem jurídico somente teria relevância penal em 

caso de violação da norma correspondente. Destarte, o que ocasionaria uma lesão penalmente 

relevante não seria a afronta ao bem jurídico, senão a oposição à norma que o protege. 
62

Ocorre que esse pensamento de Jakobs termina por supervalorizar o direito positivo, 

retirando justamente o significado garantista que deve ser atribuído ao tema em estudo, como 

iremos defender adiante. A norma não pode pretender somente a obediência dos cidadãos, 

devendo sempre se dirigir a uma conduta, isto é, ao estabelecimento de um estado 

determinado, estado este que só pode consistir em um viver em comunidade de forma pacífica 

e livre, onde se respeitem os direitos humanos da sociedade. 
63

Jakobs ainda pretende substituir a teoria do bem jurídico pelo que chama de 

princípio da danosidade social. Neste ponto, sua crítica reside na impossibilidade de 

determinação das unidades de funcionamento que podem elevar-se a bem jurídico, sem 

utilização do critério da danosidade social. Algumas normas seriam realmente protetoras de 

bens jurídicos, mas outras serviriam apenas para sua criação, enquanto outras ainda apenas 

protegeriam a paz jurídica. 
64

 Termina, pois, por prestigiar a teoria sociológica funcionalista-

sistêmica, acima estudada. 
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Todavia, ao inverter o pólo de preocupação da tutela penal para a danosidade social, 

conseqüentemente para o sistema, a postura de Jakobs esquece o foco no ser humano, 

facilitando a perda do elemento limitador do poder de punir do Estado. Um sistema social não 

deve ser mantido por ser um valor em si mesmo, mas atendendo aos homens que vivem na 

sociedade do momento. 
65

  

Além disso, Jakobs não observa que a danosidade social da conduta deve ser aferida 

justamente em razão do nível de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico penalmente 

protegido, o qual é deduzido de valores constitucionais. E, a despeito de suas considerações 

críticas, não consegue apontar um instituto suficiente para resolver o problema. 
66

É verdade, ainda, que nem toda perda de determinado bem jurídico configura crime. 

A caracterização do delito depende não só da norma proibitiva, mas também de outras 

circunstâncias peculiares ao caso – nem toda morte é decorrente de um homicídio. No 

entanto, a defesa científica da teoria em exame não visa exigir que toda lesão a um bem 

jurídico seja um ilícito criminal, mas justamente o contrário, ou seja, que toda infração penal 

seja obrigatoriamente originada de uma agressão a um bem jurídico de grande relevância. A 

diminuição de um bem jurídico somente significa que uma penalização é possível em caso de 

necessidade, mas não que esta seja necessária. 
67

4.1.2 Tipos Delitivos sem objeto de Proteção: 

Outra crítica que se faz à teoria é relativa ao argumento de que nem todas as 

infrações penais ofendem algum bem jurídico. E mais uma vez Jakobs é um dos seus 

combatentes. Ele defende que muitos conteúdos de normas do direito vigente não se explicam 

através de uma relação à proteção de bens jurídicos. Essa proteção não alcança, no seu ponto 

de vista, todos os elementos do delito e nem seria necessária para todas as espécies, fazendo 

referência expressa aos chamados crimes de perigo abstrato, através de tipos que exigem uma 

conduta negativa do sujeito. 
68

Observação semelhante é realizada por Antolisei. Embora adepto da teoria, não 

deixa de ressaltar uma importância exagerada que, para ele, a doutrina lhe atribui, em especial 
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em situações de extrema incerteza a respeito do objeto de tutela, o que pode conduzir a uma 

inutilização prática do instituto. 
69

Polaino Navarrete também assevera que a existência de tipos legais carentes de 

proteção de bens jurídicos está presente em prescrições positivas do legislador penal, aí se 

incluindo casos de menção a conceitos gerais vazios de conteúdo penal, sem ligação à 

proteção de bens jurídicos em sentido técnico. 
70

Porém, a tese da existência de delitos sem bem jurídico não pode ser aceita no 

Estado constitucional e democrático de direito. 
71

 Ainda quando a norma exija uma atitude 

negativa do sujeito, como ocorre na omissão de socorro a vítima de acidente de trânsito (art. 

304, da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, não deixa de haver a proteção de um 

bem jurídico, no caso a vida e a saúde das pessoas. Se ainda resta alguma tipificação penal 

sem ofensa a bem jurídico, isso ocorre por deficiência do ordenamento jurídico, devendo, na 

verdade, ser objeto de abolitio criminis, não sendo utilizada como forma de justificar o 

descumprimento de requisito tão imprescindível à liberdade das pessoas. É exatamente por 

isso que Polaino Navarrete, mesmo reconhecendo sua existência no direito positivo, como 

dito antes, apresenta uma sugestão muito mais apropriada: a proposta de absoluta 

descriminalização das condutas típicas reputadas injustas sem fundamento na necessidade de 

garantia de um bem jurídico. 
72

4.1.3 A Representação de Interesses dos Setores Dominantes: 

O marxismo ortodoxo também efetua críticas à teoria. Para tal corrente de 

pensamento, o direito penal não protege bens jurídicos gerais, servindo apenas como 

instrumento à classe privilegiada.  

O marxismo ortodoxo, com raízes nos pensamentos de Marx e Engels, surgiu na 

década de 70 do século passado, nos Estados Unidos, mas se estendendo de forma 

devastadora a outros países. Ele concebe o sistema legal como mero instrumento a serviço da 

classe dominante, servindo para oprimir a classe trabalhadora. Os integrantes e repartições da 

Justiça Penal são definidos como administradores da criminalidade, organizando-se apenas 
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para recrutar a população desviada dentre as pessoas das classes inferiores, que constituem 

sua clientela natural. Um dos seus postulados fundamentais é o abolicionismo. 
73

Realmente, não se pode esconder que a manutenção da teoria implicará na maior 

proteção de bens que interessem à classe dominante. Mas o acerto da afirmação não pode ser 

considerado absoluto. Não só a vida, como também diversos outros bens jurídicos, interessam 

não apenas aos detentores do poder. Sim, é possível que se proteja muito mais a vida dos mais 

favorecidos, na prática, que a dos excluídos. Mas sem dúvida isso não justificaria a 

descriminalização do homicídio. O fato de determinada pessoa não ter recebido adequadas 

oportunidades sociais não pode justificar que ela pratique crimes impunemente, sob pena de 

se inviabilizar a própria convivência social em benefício de um verdadeiro caos. 

Acrescente-se, ainda, que o marxismo ortodoxo afasta-se de investigações empíricas, 

o que termina por inserir uma alta carga especulativa nas suas argumentações, com pretensões 

generalizadoras sem fundamento algum. 
74

Ademais, não se pode olvidar que a elaboração jurídica em favor das classes 

dominantes, além de não ser deficiência exclusiva do direito penal, mas dos sistemas jurídicos 

como um todo, sempre prevaleceu, sendo excessivamente utópico imaginar que isso não 

permanecerá por um bom tempo. Ainda que a evolução dos tempos tenha obrigado à proteção 

de certos aspectos mais coletivos ou sociais, é fato que os legisladores geralmente são 

representantes de setores mais influentes, não sendo crível que atuariam em benefício dos 

seus opositores. 

4.1.4 A Viabilidade de utilização da Teoria por Regimes Totalitários: 

A teoria do bem jurídico já foi taxada de dogma polivalente, sob a acusação de estar 

sempre à disposição de todos: seja de uma comunidade política fundada na democracia e no 

respeito aos direitos humanos, seja de um sistema totalitário, que converteria em bens 

jurídicos os interesses e valores de sua particular conveniência. 
75

 De acordo com esta 

concepção, bastaria a um Estado ditatorial dizer que determinado tipo penal protege um bem 

jurídico que ele tem como muito importante, ainda que sob o ponto de vista moral, ético, 

religioso, ideológico ou cultural, para considerá-lo superior até mesmo que a liberdade 

pessoal. 
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A Escola de Kiel, por exemplo, também trata de explicar no plano da teoria do bem 

jurídico os postulados autoritários da ideologia nacional-socialista dos regimes penais nazista 

e fascista, predominantes nos anos trinta, no contexto de um totalitário ordenamento 

repressivo da liberdade e dignidade da pessoa, impregnado de racismo genocida e 

encaminhado ao extremismo étnico. 
76

Para sermos sinceros, reconhecemos a possibilidade de se chegar a uma conclusão 

autoritária tanto pela rejeição, quanto pela adoção da teoria da exclusiva proteção de bens 

jurídicos. E no último caso, tanto por meio das concepções sociológicas, quanto através das 

constitucionais. Tudo dependerá da questão argumentativa. Quando se quer, se encontra 

argumento para tudo ou quase tudo, até por inexistir técnica capaz de cercear a má ética. 
77

Somente quando o Estado afastar seus integrantes sem ética é que se poderá chegar a uma 

maior veracidade entre as razões expostas e as conclusões apontadas nas suas diversas áreas 

de atuação. 

Porém, pelo menos no mundo ocidental poucos duvidarão que se deva procurar ao 

máximo uma teoria que limite as possibilidades ditatoriais, o que pode ser facilitado pela 

adesão à teoria constitucional do bem jurídico. Senão pela justificativa de privilegiar o 

homem em detrimento do sistema social e da norma, pelo menos em razão de seus adeptos 

serem os pensadores mais garantistas. 

De fato, bem ou mal as ocasiões em que o conceito de bem jurídico foi posto de lado 

coincidem com momentos autoritários da história. Hassemer lembra, por exemplo, que longas 

discussões na Ciência do Direito Penal acerca do conceito e da função do bem jurídico foram 

interrompidas justamente pelos nazistas, que não estavam interessados em uma discussão 

geral em torno da realidade do autor e da vítima na justiça penal. 
78

 Aliás, apesar da sua 

utilização pela Escola de Kiel, como mencionamos, ela foi totalmente desvirtuada. A teoria 

dos contra-interesses, por exemplo, destacou que toda proteção dos bens jurídicos vem 

limitada ou completada pela relevância de “outros interesses”. Na verdade, para o direito 

penal nazista a essência do conteúdo material do injusto típico não foi a proteção de bens 

jurídicos, mas a oposição a “interesses”, a contrariedade pessoal a um “dever” e a ausência de 

"espírito comunitário”, com a ofensa à sua lei interna. 
79
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De qualquer modo, exatamente visando evitar a utilização da teoria dos bens 

jurídicos como fundamento para ampliação do regime penal repressivo sustentaremos adiante 

que ela deverá ser obrigatoriamente interpretada como uma das formas de limitar ao jus 

puniendi estatal. 

4.1.5 A Inexistência de indicação taxativa dos Bens Jurídicos: 

Por fim, outra crítica muito comum ao princípio da exclusiva proteção de bens 

jurídicos refere-se à inexistência de uma delimitação predeterminada ao legislador. Com 

efeito, ele não tem condições de apontar uma completa e indiscutível enumeração, por meio 

de lista fechada, daquilo que merece tutela penal. Uma específica definição material e 

universal de bem jurídico sem dúvida seria impossível. 

No entanto, os estudos que envolvem a matéria não se propõem à pretensão de 

indicar objetivamente um rol único taxativo de bens que poderiam ser objeto de proteção 

penal. Até porque o direito é dinâmico, acompanhando inúmeras mudanças não só nos 

costumes de determinado povo, mas também nas próprias relações sociais, culturais e 

econômicas.  

Nesse diapasão, a doutrina que se mantém fiel à noção do bem jurídico não pretende 

entravar a vida e esquematizar a própria noção em fórmulas rígidas. Pelo contrário, ela 

reconhece perfeitamente que o instituto está intimamente ligado às concepções ético-políticas 

dominantes, assumindo significado diverso e conteúdo variado em razão da mudança do 

tempo e do ambiente. 
80

Entretanto, isso não quer dizer que os respectivos estudos sejam inúteis ou 

ineficazes. A despeito da impossibilidade de indicação dos bens jurídico-penais em numerus 

clausus, sem dúvida alguma o princípio possui inúmeras funções, as quais serão objeto de 

estudo no próximo item. 

4.2 FUNÇÕES 

Apesar dos inúmeros ataques aludidos no item 4.1., a doutrina majoritária 

permanece aceitando a teoria do bem jurídico, tanto como limite político-criminal, quanto 

como referência obrigatória no sentido dogmático. 
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Luiz Regis Prado aponta 04 (quatro) funções do bem jurídico. Pela primeira, ele 

exerce uma função de garantia, limitando o direito de punir do Estado através da dimensão 

material da norma penal. Através dela exige-se uma limitação da atividade legislativa, no 

momento de produzir normas penais, o que denota seu caráter político-criminal. Justamente 

por sua causa, o legislador não deveria tipificar senão aquelas condutas graves que lesionem 

ou coloquem em perigo autênticos bens jurídicos. 
81

 E ainda ligada a tal função, Bianchini 

acrescenta “a possibilidade de se elaborar uma revisão crítica da norma penal e de todo o 

ordenamento que a sustenta”, 
82

 correspondendo ao limite político-criminal acima 

mencionado. Em face da grande importância desta função, assim como pela sua grande 

relação com o presente trabalho, permitimo-nos detalhá-la a seguir, no item 4.4. deste mesmo 

capítulo.

Passando ao âmbito dogmático, encontramos uma segunda função dos bens jurídicos 

que é a teleológica. Segundo ela, o objetivo de proteção de certo bem deve sempre ser 

utilizado como um dos critérios de interpretação das infrações penais.  

Na prática a utilização desta função já é mais corriqueira que a anterior. Consoante 

Sánchez, o Supremo Tribunal Espanhol introduziu em seu labor interpretativo o princípio 

político-criminal de exclusiva proteção de bens jurídicos, se inclinando por uma solução de 

atipicidade nos casos em que pareça claro que um bem jurídico não foi posto sequer em 

perigo, a despeito de a conduta resultar perfeitamente subsumível a determinando termo 

gramatical do tipo. 
83

Apesar do avanço, ainda não é suficiente desejar uma aplicação isolada desta função. 

Caso contrário, retornaríamos ao neokantismo do início do século XX, tal como explicado no 

item I. 1. supra, sem possibilidade de crítica ao legislador, o que seria insuficiente. Seria o 

chamado conceito metódico de bem jurídico, muito bem rechaçado por Roxin. 
84

Com menos implicação no nosso trabalho, tem-se ainda a terceira função dos bens 

jurídicos, que é a individualizadora. Por meio dela, a gravidade da lesão deve ser levada em 

conta no momento de medição da pena. Por fim, também com menor relevância para o nosso 

estudo, encontra-se ainda a função sistemática, que serve como elemento classificatório na 

formação dos grupos de tipos penais da parte especial do Código Penal. 
85
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4.3 MATERIALIZAÇÃO CONSTITUCIONAL DO BEM-JURÍDICO 
PENAL 

Partindo do modelo teórico de um Estado Democrático de Direito, como também é o 

caso brasileiro (art. 1º, caput da Carta Magna de 1988), Roxin sustenta uma limitação ao 

legislador na tipificação de condutas. Para ele, a restrição do Direito Penal à proteção de bens 

jurídicos se pode deduzir perfeitamente dos fundamentos teórico-estatais de uma democracia 

parlamentar. Os cidadãos, titulares do poder estatal, somente transfeririam ao legislador as 

atribuições de intervenção penal necessárias, quando impossível alcançar outros meios mais 

leves. De acordo com tal concepção, o princípio da proteção de bens jurídicos teria base 

constitucional, o que permitira um controle jurisdicional sobre os atos do Poder Legislativo, 

em especial sobre a opção legislativa de criminalizar ou abster-se de descriminalizar uma 

conduta. Não obstante, reconhece que o Tribunal Constitucional Alemão nunca utilizou a 

idoneidade de uma norma penal para a proteção de bens jurídicos como condição de sua 

validade. 
86

Raciocínio similar é oferecido por Mir Puig, que também fundamenta o princípio da 

exclusiva proteção de bens jurídicos no Estado Social e democrático de direito. Para ele um 

Estado de tal tipo só deverá amparar como bens jurídicos condições da vida social na medida 

em que afetem as possibilidades de participação de indivíduos no sistema social. E ao tratar 

especificamente da democracia, defende que ela implica não apenas na possibilidade de 

incidência ativa na vida coletiva, senão também na possibilidade de viver em sociedade 

confiando no respeito da própria esfera de liberdade particular por parte dos demais. 
87

No Brasil, Luiz Regis Prado aduz que a noção de Estado formal ou legal de Direito, 

oriunda do positivismo jurídico, foi sendo envolvida progressivamente por uma orientação 

mais ampla, de aspecto material. 
88

 Isso sem dúvida está acontecendo, sendo objeto das mais 

variadas discussões teórica e práticas no meio forense. Não raramente verificamos uma maior 

defesa da intervenção jurisdicional nas opções dos outros Poderes. Sem embargo, o mesmo 

Prado ressalva a liberdade seletiva do legislador quanto à necessidade de tutela penal, o que 

leva à necessidade de uma grande reflexão acerca da maior ou menor permissão de 

interferência judiciária na escolha legislativa. 

Assim, a despeito de podermos verificar, de logo, uma tendência doutrinária a uma 

constitucionalização da limitação da proteção penal à tutela dos bens jurídicos, ao menos no 
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mundo ocidental seguidor da civil law, uma análise um pouco mais aprofundada da questão, 

inclusive no que toca à sua previsão expressa ou implícita na Carta Magna, o mesmo 

acontecendo em relação ao princípio da intervenção mínima, será objeto de análise detalhada 

no último capítulo deste trabalho, razão pela qual nos permitimos deixar para externar nossa 

posição sobre o assunto no momento correspondente, para o qual remetemos o leitor, tamanha 

a sua importância. 

4.4 A FUNÇÃO POLÍTICO-CRIMINAL DO BEM JURÍDICO 

Como já tivemos oportunidade de acentuar antes, a eleição de bens jurídicos que 

deverão receber tutela penal corresponde a uma opção política. Deveras, a questão do 

conceito de bem jurídico, como fundamento da incriminação, não pode deixar de ser resultado 

de uma eleição política, ingênua ou comprometida, acerca do que se pretende com sua 

proteção. A própria evolução do instituto deixa claro que sua criação não é produto de uma 

elaboração jurídica pura, mas também de um contexto político e econômico. 
89

O que se exige, no âmbito de um direito penal democrático, é a absoluta 

transparência do objeto lesionado. Como forma de comunicação normativa, 

independentemente do lado político de seu intérprete, é imprescindível a utilização de 

argumentação compatível com um panorama ordinário de linguagem, conduzido a um plano 

sério, porque nele reside todo o processo de legitimação da norma penal. 
90

Além disso, a opção não pode ser arbitrária. O Poder Legislativo deve abster-se de 

escolher, exclusivamente de acordo com a sua vontade, o bem jurídico que irá receber 

proteção penal. A eleição, pelo contrário, deverá se submeter a uma série de parâmetros, os 

quais deverão ser bem observados pela ciência do Direito Penal, à qual caberá uma tarefa 

crítica. Portanto, o poder político não efetua a escolha da forma que quiser, sem precisar dar 

qualquer justificativa à sociedade. O exercício da atividade legislativa terá que seguir alguns 

critérios para a eleição das condutas passíveis de criminalização. 

Ademais, “um programa de direito penal mínimo deve apontar a uma massiva 

deflação dos ‘bens’ penais e das proibições legais, como condição da sua legitimidade política 

e jurídica”. 
91
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Está ultrapassada a ausência de ligação entre as áreas político-criminal e penal. O 

dogmático tem que descobrir o bem jurídico protegido em cada norma penal, é verdade, mas 

não descuidando do seu posicionamento crítico frente ao real, buscando sempre o ideal. Deve, 

pois, reivindicar a alteração do direito penal através da postulação política criminal. 
92

Nesse diapasão, Mir Puig invoca uma dupla função no senso da global ciência do 

direito penal, não só de lege ferenda, mas até mesmo de lege lata. No primeiro caso, através 

da fixação dos objetivos que deveriam seguir o direito penal, com a abertura de sua 

possibilidade crítica; no último, por meio de uma orientação da dogmática no sentido das 

finalidades político-criminais da lei, possibilitando não apenas a superação da dogmática 

cega, como também de uma dogmática acrítica e puramente tecnocrática. 
93

Os valores a serem protegidos variam segundo o modelo de sociedade, sendo um 

reflexo necessário de sua estrutura. 
94

 Por esse motivo, aliás, são muitas as hipóteses de 

previsões legislativas que, na prática, favorecem apenas às classes dominantes, causando 

ainda mais desigualdade social. A história mostra inúmeros casos que comprovam a aplicação 

do direito penal como instrumento para acomodar situações desagradáveis aos detentores do 

poder político, traduzindo-se em instrumento de arbítrio estatal. 
95

 Sem dúvida, algumas vezes 

a escolha de bens jurídicos penais limita-se a atender interesses protetores das camadas sociais 

mais favorecidas, desviando-se do seu conceito real.  

De fato. A não ser em um nível muito alto de abstração, os órgãos que atuam nos 

distintos níveis de organização da justiça penal não representam nem tutelam interesses 

comuns a todos os membros da sociedade, mas sim, em prevalência, a interesses de grupos 

minoritários e socialmente privilegiados. Não é por acaso que o seu funcionamento é 

altamente seletivo, seja no que diz respeito à proteção outorgada aos bens e interesses, seja no 

que concerne ao processo de criminalização e recrutamento da sua clientela, a população 

criminal. 
96

 Isso demonstra a necessidade de sua função crítica. 

Não basta que o conceito de bem jurídico seja crítico apenas em relação ao 

ordenamento jurídico, devendo alcançar até mesmo o sistema social. Deve ficar claro que ele 

sempre expressa etapas da história, sendo originado da ideologia de cada momento e 

influenciado fortemente pelas relações sociais e culturais tidas como mais apropriadas pelas 

classes dominantes.  
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Em outras palavras, a determinação dos bens jurídicos a serem penalmente 

protegidos depende dos interesses e valores do grupo social que detenha o poder. Quando se 

diz que o direito penal protege a sociedade, não se entenda que protege sempre por igual a 

todos os seus membros. Os Códigos do mundo ocidental, por exemplo, têm sua origem na 

sociedade burguesa do século XIX, partindo da proteção de interesses e valores 

predominantemente burgueses. 
97

Justamente tentando minimizar a desigualdade que marca o direito penal, Nilo 

Batista sugere que aludida escolha seja feita, em primeiro lugar, através da proteção penal em 

campos que afetam interesses essenciais para a vida, a saúde e o bem-estar da comunidade. 

Defende, assim, uma proteção penal para a criminalidade econômica e financeira, para os 

crimes contra a saúde pública, contra o meio ambiente e em prejuízo da segurança do 

trabalho. Em segundo lugar, almeja a contração do sistema punitivo ao máximo, quer por 

meio da descriminalização, quer através da sua substituição por formas de controle legal não 

estigmatizantes. 
98

 Portanto, ainda que o bem tenha significado social e político, isso não 

significa que automaticamente se converta em bem jurídico-penal. Essa transformação 

somente deverá ocorrer em relação aos bens mais valiosos para a convivência, diante dos 

ataques mais intoleráveis e desde que inexistam outros meios eficazes, 
99

 o que será mais bem 

estudado no capítulo III. 

Não queremos sustentar, com isso, que a proteção penal de bens jurídicos somente 

possa acontecer em casos de absoluta igualdade social, ou mesmo em casos de proteção 

igualitária de bens que interessem, a um só tempo, a todos os integrantes de determinado país. 

Uma afirmação dessas certamente seria utópica. Apenas pretendemos evitar uma crítica 

despropositada da legislação, sem qualquer ligação com as relações sociais, feita apenas por 

um novo grupo que tenha se fortalecido, no exclusivo intuito de defender seus interesses 

através de um desnecessário direito penal. 

Portanto, os Códigos Penais não protegem interesses “ahistóricos”, nem valores 

eternos desvinculados da estrutura social. 
100

 Não se pode perder de vista, pois, que os bens 

jurídicos têm uma validade natural finita, estando submetidos às mudanças dos fundamentos 

jurídico-constitucionais e das relações sociais. 
101

 Daí a importância da mencionada função 

crítica, incentivadora da descriminalização de condutas que não mais precisem de tamanha 
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proteção jurídica, em face de uma nova concepção que as pessoas tenham adquirido no que 

tange a determinado assunto. É o que acontece com a honra, como iremos demonstrar no 

capítulo seguinte. 

Insta ressaltar ainda que não existem delitos castigados em todo tempo e lugar por se 

oporem a uma chamada “moralidade média”, ou a um “sentimento comum”. Pelo contrário, 

não há conduta delituosa que não tenha sido permitida em outros tempos, nem conduta lícita 

que não tenha sido proibida algum dia. Nem mesmo o homicídio foi sempre proibido e 

castigado, como ocorria nos ordenamentos primitivos. Além disso, embora a reprovação 

moral de tal espécie de delito seja evidente, o mesmo não ocorre com vários outros tipos, a 

exemplo da “blasfêmia”. 
102

De qualquer forma, diante de todo esse subjetivismo relacionado ao conteúdo 

material do bem jurídico, o que importa nunca ser esquecido, no Estado Democrático de 

Direito, é o seu funcionamento como limite ao jus puniendi estatal, evitando a criminalização 

apenas baseada em razões morais ou políticas. 

4.5 O BEM JURÍDICO PENAL COMO LIMITE AO JUS PUNIENDI 

São muitas as divergências dogmáticas relacionadas ao conceito de bem jurídico 

penal. De igual modo, são muitas as posições ideológicas relativas ao tema, as quais, sem 

dúvida alguma, influenciam em suas conclusões, em especial considerando a sua função 

político-criminal, tema que acabamos de abordar. 

Aqui, é importante repetir o que dissemos quando estudamos o item 4.1.4 supra. A 

teoria do bem jurídico já foi acusada de estar sempre à disposição de todos: seja de uma 

sociedade democrática, seja de um regime ditatorial. Destarte, é preciso que o princípio da 

exclusiva proteção de bens jurídicos seja compreendido em consonância com a proteção 

constitucional da liberdade individual, que somente será afastada em situações de extrema 

necessidade justificada pela preservação da segurança das pessoas. E para que possamos 

conseguir tamanho alcance é imprescindível que sua interpretação seja sempre a de limitar, 

não a de ampliar, o jus puniendi do Estado. Só assim poderemos evitar que o princípio seja 

desvirtuado, vedando sua utilização em favor de interesses totalitários, repressores de 

condutas ínfimas que objetivem apenas a manutenção do poder. 
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Realmente, a teoria dos bens jurídicos não pode deixar de ter uma natureza 

garantidora, sob pena de poder ser utilizada por qualquer regime. E para que tenha essa 

natureza, deve autorizar um sistema crítico frente ao direito positivo, inclusive demonstrando 

ao legislador o seu equívoco na seleção de determinados bens. Por isso, ela implica na 

exigência de toda uma revisão exaustiva e constante da parte especial dos códigos penais, 

sobretudo nos diplomas ibero-americanos. 
103

 É exatamente isso ao que nos propomos, 

embora de forma limitada aos crimes contra a honra.

Mir Puig está entre aqueles que defendem a função limitadora que o conceito de bem 

jurídico atribui ao direito penal. Mas assevera que isso não é suficiente. Ressalta que seu 

conceito não basta para decidir quando é necessária a sua proteção penal. Nem todo bem 

jurídico requer tutela penal, nem todo bem jurídico há de converter-se em bem jurídico-

penal.
104

 No mesmo sentido, Bustos Ramirez aduz que nem todo bem jurídico necessita de 

proteção punitiva, estabelecendo níveis de análise que devem ser considerados: em primeiro 

lugar os bens jurídicos, com seus pressupostos explicativos; mas, em seguida, a “necessidade” 

de proteção mediante norma penal. 
105

Assim, devidamente expostas as principais bases do princípio da exclusiva proteção 

de bens jurídicos, inclusive com sua necessária interpretação limitadora do jus puniendi

estatal, passaremos a destrinchar, nos capítulos seguintes, os níveis que devem ser exigidos 

como de passagem obrigatória. Primeiro examinando os pressupostos explicativos do bem 

jurídico honra, demonstrando que, não obstante a sua nobreza, ele não chega ao ponto de 

exigir uma proteção penal. Depois passando não apenas ao estudo da desnecessidade de 

criminalização da sua ofensa, indo mais além, tratando da sua incompatibilidade com o 

princípio da intervenção mínima em seus diversos aspectos, como será comprovado. 
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II. BEM JURÍDICO HONRA 

1. HONRA E INTIMIDADE 

Ao contrário do que se poderia imaginar em uma análise apressada, honra e 

intimidade são conceitos que não se confundem. Apesar de não pretendermos trabalhar com 

esta última, que sem dúvida apresentaria elementos para estudo próprio, teceremos 

brevíssimas considerações sobre ela, o que faremos não só para demonstrar a ligação, mas 

também a diferença existente entre ambas. 

O direito à intimidade integra a categoria dos direitos da personalidade, que podem 

ser separados em duas espécies: os de natureza física; e os de natureza moral. Dentre os 

primeiros estão elencados a vida, a integridade física, as partes destacáveis do corpo e o 

cadáver. No âmbito dos segundos situam-se a liberdade, a honra, a intimidade, a 

personalidade psíquica, a imagem, o nome e o direito de autor. 
1

Daí se percebe que tanto a intimidade como a honra fazem parte do gênero dos 

direitos de personalidade. Mas, “em correspondência com sua natural divisão em ser 

individual e ser social, o homem vive como personalidade em esferas diversas: numa esfera 

individual e noutra esfera privada”. 
2
 É justamente aí que reside a diferença. A esfera 

individual liga-se à vida pública, mantendo relação com a proteção à honra. Já a esfera 

privada relaciona-se com a vida interior, defendendo o indivíduo contra a indiscrição, isto é, 

tutelando sua intimidade, seja impedindo que terceiro descubra de forma indesejada as 

particularidades da sua vida, seja vedando a divulgação, contra sua vontade, de notícias 

legitimamente conhecidas. 

No mesmo sentido caminha Salo de Carvalho. O direito à personalidade, para ele, 

também pode ser dividido em duas dimensões: a esfera privada e a individual. No primeiro 

caso, tutela-se o âmbito da vida privada, a intimidade propriamente dita. No segundo, o objeto 

de proteção estatal é o resguardo não só do pensamento, mas também da sua manifestação, da 

liberdade de consciência, de crença religiosa, de convicção política ou filosófica, em suma, da 

livre exteriorização do pensar. Enquanto a esfera privada tutela a inviolabilidade do homem 

no seu local de vida, na esfera individual o homem é visto como ser no mundo. 
3
 Assim, a 
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honra é a dignidade pessoal refletida na consideração alheia e no sentimento da própria 

pessoa. A intimidade, por sua vez, é o direito de subtrair-se à publicidade, de afastar-se dos 

olhos e ouvidos indiscretos, bem como de impedir a exposição de palavras, escritos e atos 

praticados nesse âmbito. 
4
 Assim, embora nada impeça a violação dos dois bens jurídicos de 

uma única vez, em concurso formal, a intimidade é protegida de forma completamente 

independente em relação à honra, 
5
 sendo esta última a que mais nos interessa no presente 

trabalho. 

Trazendo a diferença entre honra e intimidade para o aspecto prático, verifica-se que 

esta é afrontada pela violação de domicílio, de correspondência, de telecomunicações, dos 

segredos, enquanto aquela é afrontada através de atos contrários à reputação, dignidade ou 

decoro alheio, seja através da calúnia, da difamação ou da injúria, tipos penais que serão 

estudados ainda neste capítulo, mesmo que sem um aprofundamento dogmático que seria 

inerente a um trabalho próprio. 

2. A ALTERAÇÃO DA IDÉIA DE HONRA AO LONGO DO TEMPO 

O primeiro conceito filosófico rigoroso a respeito da honra remonta a Aristóteles. 
6

Ele dizia haver três tipos principais de vida, estando a honra ligada à segunda delas, 

caracterizando-se como o objetivo da vida política, dependendo mais de quem a concede que 

de quem a recebe. Ainda segundo referido filósofo grego, os homens parecem buscar a honra 

visando ao reconhecimento do seu valor, 
7
 passagem que identifica o seu conceito 

relacionado-a apenas ao seu aspecto objetivo, ficando limitada à opinião que os outros fazem 

da nossa pessoa. Ele se absteve de abordá-la no seu aspecto subjetivo, ou seja, quanto ao 

sentimento próprio do ofendido. 

A noção de honra, no entanto, foi pouco valorizada na Grécia antiga. Ela só foi 

reavaliada pela tradição jurídica romana, que chegou a defini-la precisamente e a estabelecer 

o critério para a punibilidade de sua ofensa, 
8
 a despeito de alguma controvérsia sobre a 

importância do instituto naquela época. Em Roma, mesmo limitada a um direito público dos 
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cidadãos, os fatos lesivos à honra eram compreendidos no conceito amplíssimo de injúria, 

caracterizando-se como toda ofensa intencional e ilegítima à personalidade. 
9

Para os germanos a honra estava de tal forma ligada à pessoa, que sua violação 

poderia ser restabelecida pela espada. As leis bárbaras enumeravam as palavras afrontosas e 

insultosas, apresentando as respectivas sanções. 
10

 Embora já tratadas distintamente a lesão 

corporal e a ofensa à honra, a última ainda não chegava a constituir uma classe autônoma de 

delito. 
11

Mas foi na Idade Média que a honra passou a ocupar uma posição fundamental, 

configurando um tema central na chamada literatura dos “espelhos do príncipe”, difundindo 

os modelos ideais de educação para a formação da alta aristocracia nobiliária. 
12

Destrinchando a afirmação, Renato Janine Ribeiro menciona que eram três as teses 

principais a respeito da honra no Antigo Regime, as quais não apenas se contradiziam, mas 

também se combinavam. De acordo com a primeira, ela era inerente a uma “nobreza 

verdadeira”, devendo-se ao mérito e excelência nas armas, no saber ou administração. Mas as 

respectivas afirmações partiam de textos escritos por sacerdotes ou eruditos, respondendo mal 

à convicção que a própria nobreza menos letrada tinha de seu valor. Uma segunda orientação 

defendia que a honra vinha do sangue, originando-se de um merecimento hereditário, de onde 

surgia uma série de genealogias, algumas até risíveis. Por fim, a terceira tese sustentava que a 

honra vinha do rei, de um critério valorativo exclusivo do monarca. Uma terminava por 

justificar e também limitar a outra. Enquanto a corrente da hereditariedade preservava os 

nobres, a do mérito autorizava a chegada de sangue novo na aristocracia, o que, porém, 

acontecia sob a supervisão e interesse do rei, em consonância com a terceira posição. 
13

Assim, embora naquela época a honra tivesse passado a um dos principais valores, 

ela simplesmente refletia a superioridade dos nobres sobre a grande massa da população. Isso 

demonstra um evidente interesse das classes dominantes na sua proteção, em um período 

histórico em que a opressão era imensa, parecendo-me nítida a intenção de esconder as 

irregularidades cometidas pela Corte e pela Igreja.

Na sociedade aristocrática daquele período a honra era monopolizada pelos nobres, 

não havendo dignidade para os plebeus. Tanto que a sedução de uma dama nobre era crime, a 
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merecer até a vingança dos seus parentes; mas a sedução de uma mulher do povo não passava 

de um esporte admissível. 
14

Ainda assim, as sanções previstas na Idade Média não eram tão graves como hoje, 

em que é possível, mesmo que em tese, o encarceramento. Com efeito, elas eram 

principalmente a retratação, a pública reparação, o pedir perdão, junto com o pagamento de 

certa quantia. Mesmo nos casos graves, nos quais se aplicavam penas corporais, como a 

imposição de mulheres a carregarem a “pedra infamante”, 
15

 as punições não incluíam a 

possibilidade de mutilação, não sendo admitidas como repressão criminal. 
16

Com a Idade Moderna, porém, as sanções à violação da honra foram agravadas, 

sendo passível a aplicação das chamadas “penas arbitrárias”, as quais, nos casos mais graves, 

poderia levar até à morte do condenado. Em Portugal, as penas arbitrárias foram previstas por 

legislação transcrita nas Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas. 
17

 Rigor semelhante 

ocorreu com as Constituições saxônicas, que nessa parte serviram freqüentemente de modelo, 

chegando a prever a viabilidade da pena de banimento perpétuo. Na Alemanha do século XVI 

ao XVIII, no entanto, a injúria ficou reservada ao direito privado, ocupando-se a justiça 

criminal apenas com os casos mais graves, 
18

 orientação que, mesmo de forma não 

intencional, já tentava prestigiar a intervenção mínima. 

De qualquer forma, prevalecia a concepção desigual que se tinha sobre a honra, 

servindo como uma forma de prestígio daqueles que tinham poder. Somente no seu final 

iniciou-se um movimento de excluir a honra como privilégio da nobreza. Montesquieu, antes 

de escrever “O Espírito das Leis”, foi quem aproximou a honra de todos os súditos, por 

relacioná-la à liberdade. 
19

 Ainda assim, Beccaria, em um dos escritos que fortemente 

influenciou a Revolução Francesa, mesmo defendendo idêntica aplicação de penas aos nobres 

e aos plebeus, continuava a admitir a existência de diferença legítima não só decorrente da 

riqueza, mas também das honras das pessoas, aceitando que o mais industrioso tivesse mais 

honra, a qual inclusive deveria ser refletida nos sucessores dele. 
20
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A Idade Contemporânea marcou o início da autonomia dos crimes contra a honra, 

atribuindo-lhe objetividade jurídica própria. O direito francês foi o primeiro a distingui-los 

das demais espécies de delitos. O Código de Napoleão, de 1810, incriminava separadamente a 

injúria da calúnia, depois substituindo esta última expressão pela difamação. 
21

Mas uma análise do desenvolvimento da honra ao longo do tempo não deixa dúvidas 

sobre a enorme mudança dos costumes e da própria idéia sobre o seu conceito. A valorização 

que se dava ao instituto no passado é bem diferente daquela atribuída atualmente. Idêntico 

raciocínio elaborado no capítulo I, item 4.4., quando do estudo do bem jurídico de forma 

ampla, pode ser aqui perfeitamente aplicado. As definições de honra variam não só de acordo 

com as épocas, mas também em conformidade com as sociedades. 
22

 E além do caráter 

dinâmico e variável do seu conceito, não podem ser olvidadas as diferentes acepções que lhes 

são conferidas até mesmo por uma mesma sociedade e em um único momento. 
23

Nítido exemplo da variação das noções de honra ao longo do tempo é o “Esboço de 

um tratado sobre a honra”, redigido por Schopenhauer em 1828. Ele bem demonstra a 

diferente mentalidade social daquela época, senão vejamos: 

Em primeiro lugar, é bom observar que Schopenhauer, ao tratar da honra sexual, 

defende a preservação da honra feminina, no caso de uma jovem, por meio da opinião geral 

dos outros de que ela não se entregou a nenhum homem. E no caso de uma mulher, de que ela 

se entregou apenas ao homem com quem se casou. 
24

 Suas colocações, sem dúvida, 

correspondem ao costume da época, refletindo a idéia da sociedade do momento, quando 

inexistia igualdade entre homens e mulheres, sendo esta submissa àquele, o que foi 

modificado especialmente na segunda metade do século XX. 

Prova maior ainda das modificações dos costumes é a exigência que Schopenhauer 

faz dos homens em relação à mesma honra sexual. Para ele, em relação ao sexo masculino a 

honra é a opinião de que um marido, tão logo venha a saber do adultério de sua mulher, irá 

separar-se dela e “castigá-la se for possível”. 
25

 Todavia, atualmente tal castigo é mais do que 

descabido. O adultério já foi descriminalizado desde 2005, o que aconteceu por meio da 

revogação do art. 240 do Código Penal Brasileiro por meio da Lei 11.606/05. Aliás, hoje em 

dia a aplicação do castigo sugerido por Schopenhauer certamente configuraria uma das 
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formas de violência doméstica combatida pela Lei 11.340/2006, a chamada Lei Maria da 

Penha. 

A existência, ainda no séc. XIX, da chamada honra cavalheiresca também demonstra 

a modificação sobre a idéia a respeito desse bem jurídico ao longo do tempo. Tal espécie de 

honra combate a exteriorização individual da opinião, sem se preocupar se ela realmente 

existiu, como também se tem ou não fundamento, 
26

 redundando no antigo duelo, 
27

 pelo qual 

o vencido chegaria à morte. Liszt, ao tratar dos crimes de mera expressão no final do século 

XIX, mencionava inclusive a impossibilidade de se extirpar o duelo, 
28

 realidade totalmente 

diferente da atual, considerando que ele foi completamente superado já há muito tempo. A 

permanência dos duelos em boa parte da história demonstra, aliás, que a honra chegou a 

receber mais importância que a própria vida, já que se matava e morria por ela, o que não é 

mais compatível com o pensamento comum da sociedade pós-moderna. 

Eduardo Aguirre também faz menção a uma acelerada evolução da honra. Para o 

professor argentino, o conceito atual é diverso daquele estabelecido na época em que o 

homem vivia em pequenas comunidades, locais em que era praticamente obrigado a manter 

uma relação interpessoal com o próximo. Por isso, hoje, quando prevalece a impessoalidade 

das relações, não se pode reclamar a mesma proteção exigida nas antigas circunstâncias 

temporais e espaciais. 
29

Não custa lembrarmos que a concepção de bem jurídico deve ser influenciada por 

critérios políticos e jurídicos posteriores, baseados na lenta superação social e cultural que 

alcança a humanidade. 
30

 Há mais de dois séculos Beccaria já dizia que a experiência faz ver 

que a multidão não adota princípios estáveis de conduta. 
31

 Nesse passo, se a honra poderia, 

de acordo com os valores de cada época, merecer proteção penal em alguns momentos da 

história, hoje a situação se modificou, como comprovado neste item, não havendo mais razão 

para a criminalização das condutas equivalentes. 

No Brasil, se a tradição histórica sempre foi a de criminalizar os crimes contra a 

honra, isso não mais deveria persistir nos dias de hoje. Inicialmente tivemos as Ordenações 
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Filipinas, as quais, repita-se, previa até as penas arbitrárias. 
32

 Depois, o Código Criminal de 

1830, fiel ao Diploma Francês de 1810, já apresentando uma distinção entre calúnia e injúria, 

o mesmo acontecendo com o primeiro Código Republicano, de 1890, que também distinguiu 

tais espécies delituosas, inclusive de forma menos prolixa e com melhor técnica. 
33

 Mas, se 

ainda não havia estrutura social que justificasse a alteração da situação com a vigência do 

Código Penal de 1940, atualmente em vigor, o mesmo não se diga quanto às sucessivas leis 

que lhe modificaram parcialmente, já tendo o legislador brasileiro perdido inúmeras 

oportunidades de desfazer o seu excesso. 

3. A PROTEÇÃO PENAL DA HONRA NO BRASIL E EM OUTROS 
PAÍSES 

A evolução histórica a respeito da valoração social do bem jurídico honra leva-nos à 

indiscutível conclusão de que sua ofensa não deveria mais ser objeto de repressão criminal, 

podendo ser perfeitamente resolvida por outros meios não penais, os quais serão devidamente 

pormenorizados no capítulo seguinte. Apesar disso, cremos necessário expor o pensamento 

que os diversos legisladores possuem a respeito da questão, em especial porque é o 

pensamento deles o que vem sendo efetivamente aplicado. 

Neste item não temos o intuito de tecer aprofundadas considerações doutrinárias 

sobre os crimes contra a honra nos diversos países. Isso seria despropositado para a nossa 

finalidade, limitada à demonstração de não mais se justificar a criminalização. Pretendemos, 

pelo contrário, apenas apresentar como se encontra positivada a matéria em locais distintos, 

ressaltando apenas as principais semelhanças e diferenças para o nosso ordenamento interno. 

Pois bem. No Brasil, os crimes contra a honra estão catalogados no capítulo V, do 

título I, da Parte Especial do Código Penal. O art. 138 tipifica a calúnia, enquanto os arts. 139 

e 140 fazem o mesmo, respectivamente, com a difamação e a injúria. 
34

Situação muito parecida ocorre na Alemanha. O seu Diploma Repressivo, de igual 

modo, criminaliza a injúria (§ 185), a difamação (§ 186) e a calúnia (§ 187). A primeira não 

está definida legalmente. Mas, de forma diferente dos demais tipos, não diz respeito à 
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narração de fatos, restando sua configuração, portanto, mediante uma simples atribuição 

negativa à vítima.  

Já a tipificação da difamação e da calúnia pretende evitar a narração de fatos 

ofensivos à vítima. Porém, a diferença entre os tipos não está, como no Brasil, na imputação 

de um fato criminoso ou não ao ofendido. A distinção está, pelo contrário, apenas na 

convicção do agente a respeito da falsidade da afirmação – dolo direto, existente somente na 

calúnia, bem como no ônus da prova da verdade dos fatos narrados.  

Em Portugal também há criminalização da difamação, da injúria e da calúnia, 

embora os respectivos tipos também apresentem definição legal um pouco diferente daquela 

prevista no Brasil. A difamação ocorre quando alguém se dirige a terceiro para narrar fato ou 

formular juízo ofensivo sobre uma pessoa (art. 180º); a injúria quando a conduta é dirigida 

diretamente ao ofendido (art. 181º); a calúnia quando se averiguar que o agente conhecia a 

falsidade da imputação fática (art. 183º - 1, “b”).

Na Itália, considera-se injúria a ofensa à honra ou dignidade de uma pessoa presente. 

Já a difamação caracteriza-se pela violação à reputação alheia por intermédio de terceira 

pessoa. Diferentemente do que ocorre no Brasil, a imputação de um fato ou simples atribuição 

de qualidade negativa não modifica as tipificações, apenas influenciando na sanção cominada 

em abstrato (arts. 594 e 595 do Código Penal Italiano). Tampouco há previsão legal da 

calúnia, inexistindo tipificação específica a respeito da falsa imputação de um fato definido 

como crime, conduta que poderá estar incluída em algum dos outros tipos legais, a depender 

da situação. 

A Espanha também criminaliza as condutas ofensivas à honra, o que faz nos arts. 

205 e 208 do seu Código Penal. Através daquele se pune a calúnia, correspondente à 

imputação de um delito, o que a assemelha à disposição brasileira. Já através do art. 208 o 

legislador espanhol tipifica a injúria – abrangente da injúria e da difamação brasileiras, 

caracterizando-a como a lesão à dignidade de outrem.  

Entretanto, o mais interessante na Espanha é o avanço, mesmo extremamente tímido, 

em relação a outros países. A legislação espanhola limita a punição das injúrias às condutas 

que, por sua natureza, efeitos ou circunstâncias, sejam tidas como graves no conceito público 

(art. 208, 2ª parte). Isso, embora ainda muito insuficiente, representa pelo menos um começo 

de aplicação do minimalismo penal, ainda que mais ligado ao princípio da ofensividade, não 

objeto da nossa principal preocupação com o presente trabalho. 
35
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Baseando-se no direito penal espanhol, o Diploma Argentino também criminaliza a 

calúnia, disposta como a falsa imputação de um delito que dê lugar a uma ação pública (art. 

109) e a injúria, correspondente à conduta de desonrar ou desacreditar outro (art. 110), na 

verdade abrangente da nossa injúria, difamação e até mesmo calúnia, quando o fato imputado 

for crime de ação penal privada. Mas, de forma contrária ao que ocorre na Espanha, não há 

distinção entre a injúria grave e leve, não se limitando à punição apenas daquela, o que se 

afasta ainda mais do direito penal mínimo. 

Na Inglaterra já prevaleceu o critério da exclusiva incriminação de ofensa contra a 

honra mediante escrito, ficando as verbais para o ilícito civil, 
36

 o que, mesmo sendo 

insuficiente, já se aproximaria mais da nossa pretensão de prestigiar o direito penal mínimo. 

Atualmente, porém, fica até difícil precisar a situação, considerando que as definições das 

condutas que constituem ofensa criminal podem ser encontradas não apenas na lei comum, 

mas em milhares de estatutos independentes, através de um corpo consideravelmente 

desorganizado. 
37

Na verdade, a proteção jurídica da honra é idéia constante até mesmo em Tratados 

Internacionais. A Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, no seu art. 12 dispõe 

que ninguém será objeto de ataques à sua honra ou à sua reputação, as quais devem ser 

protegidas pelas leis. Em linha análoga caminha o art. 11 da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica. De qualquer forma, é bom lembrar que 

a proteção legal exigida pelas citadas normas internacionais não é obrigatoriamente penal, de 

maneira que os países signatários podem perfeitamente eleger uma forma de proteção mais 

branda, a qual, inclusive, estaria em maior consonância com a proteção da liberdade de 

expressão, também prevista nos mesmos tratados, como iremos mencionar no item 5.1 infra. 

Com esta breve exposição verificamos facilmente que o problema da criminalização 

dos delitos de mera expressão continua a ocorrer não só no Brasil, mas também nos países 

com um maior desenvolvimento dogmático do direito penal, a despeito do tímido avanço no 

direito penal espanhol. Se ocorresse o oposto lá fora, é verdade, certamente procuraríamos os 

motivos, utilizando-os para a crítica da legislação brasileira. Mas a semelhança das 

legislações não justifica, por si só, a continuidade da situação jurídica atualmente consolidada, 

a despeito de ser o tema um dos mais resistentes a reformas integrais de direito criminal. 
38

Inúmeras outras razões apresentadas ao longo deste trabalho demonstrarão exatamente que a 
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legislação brasileira e, em conseqüência, a de outros países, está extremamente atrasada 

quanto ao assunto, uma vez que insistem na manutenção de uma criminalização 

completamente prescindível. 

4. A FILOSOFIA, A ÉTICA E A DOGMÁTICA DA HONRA 

4.1 ASPECTOS FILOSÓFICOS 

Para que se entenda o verdadeiro valor que deve ser dado ao bem jurídico honra, 

assim como para se aferir a melhor forma de protegê-la nos dias de hoje, é imprescindível 

conhecer algumas razões filosóficas da sua existência, analisando a própria essência do 

instituto, colocando-o no lugar merecido, independentemente das previsões legislativas atuais. 

Sem isso, não teríamos elementos suficientes para a defesa que pretendemos sustentar com o 

presente estudo, até por ser ela crítica em relação ao direito positivo, como será demonstrado 

adiante. 

O apaixonante ao trabalhar a proteção jurídica da honra é justamente o fato de ser 

imprescindível buscar na filosofia, embora também na história, na ética, etc., a única forma de 

entender o que estamos falando. Isso é muito mais importante do que efetuar uma cansativa 

repetição de formulações dogmáticas da legislação, a qual ficará limitada aos aspectos 

essenciais para a compreensão do tema. Neste passo, agora nos proporemos a relacionar a 

honra a aspectos intrinsecamente ligados a ela, como é o caso da verdade, do caráter e da 

vergonha. 

Em primeiro lugar, quanto à verdade é importante ter em mente que a falsa 

aparência pode enganar facilmente um indivíduo, mas dificilmente fará isso como todo o 

mundo, até porque a opinião geral é determinada por nossa verdadeira natureza. Mesmo nos 

casos de tentativa de violação da honra, a verdade será algum dia descoberta e a hipocrisia 

desmascarada. 
39

 Isso demonstra que, por mais que se tente macular a imagem de alguém, 

dificilmente se conseguirá êxito, ao menos quanto ao sentimento geral que certa comunidade 

apresentará em relação à pessoa ofendida. 

Por conta disso, qualquer tipo de insulto, seja por palavras ou por atos, malgrado 

possam irritar e aborrecer um homem sensato, jamais tocará a sua honra. Ela consiste na 

opinião que se tem sobre ele e certamente não será alterada por coisas que lhes são exteriores. 
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40
 Certamente por isso Beling disse que por trás da injúria havia uma simples 

desconsideração, um proceder que, mesmo sendo inconveniente segundo os costumes sociais, 

aos olhos de um julgador que aprecie os fatos objetivamente só provoca um juízo 

desfavorável para o próprio autor da conduta. 
41

 No final, a verdade sempre prevalecerá.  

Destarte, perfeita a colocação de Schopenhauer ao criticar a antiga honra 

cavalheiresca, o que faz através de idéia que pode ser perfeitamente adaptada aos dias atuais. 

Conforme seu ensinamento, os mais fortes pretendiam empacotar a verdade, o conhecimento, 

o espírito e o engenho, os quais seriam colocados fora de campo pela divina grosseria. Por 

isso, os “homens de honra”, tão logo alguém expressasse uma única opinião diferente da deles 

preparavam-se para montar seus cavalos de batalha e pôr-se em campo, ainda que aludida 

opinião se revelasse mais certa. 
42

 O cavalo de batalha atual nada mais é que o direito penal. 

Deve-se evitar, pois, que ele seja utilizado como forma de esconder a opinião diferente, a 

despeito de mais acertada. A verdade deverá prevalecer, mesmo que contrária aos interesses 

dos mais poderosos. A propósito, já diz Roxin que a verdade histórica, enquanto tal, deve 

conseguir se impor, e sem ajuda do direito penal”. 
43

A grande importância que a verdade tem em relação à proteção da honra termina 

resvalando em uma segunda questão: o caráter tanto do ofensor, quanto, principalmente, da 

pessoa ofendida. “Cada homem fala, age e vive de acordo com o seu caráter”, 
44

 o que vale 

tanto para um como para o outro. Assim, se de um lado é reprovável a mentira do ofensor, não 

menos reprovável será a possível mentira da vítima, devendo-se prestigiar, em regra, a 

veracidade da informação, independentemente do lado em que ela esteja. 

Não há meio mais seguro para a manutenção da honra do que sermos dignos dela, 

conservando-se fiéis nas palavras e ações à verdadeira retidão. 
45

 As pessoas sem caráter não 

deveriam ter o direito de escondê-lo, ainda mais sob uma proteção criminal. Embora 

Aristóteles considere a honra como o maior de todos os bens exteriores, o que demonstra sua 

evidente importância, deixa claro que ela é o prêmio da virtude, 
46

 somente devendo ser 
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concedida aos bons. 
47

 Por tal motivo, embora não possamos chegar ao ponto de afirmar que a 

honra de uma pessoa não possa desaparecer totalmente, ela pode diminuir por graves defeitos 

de personalidade e por falta de integridade moral. 
48

Na realidade, a perda da honra é causada pela própria conduta da pessoa “ofendida”. 

Não poderá, por isso, ser restabelecida de modo algum, já que a informação não deixou de ser 

verdadeira. Somente quando a perda se deve a um engano é que pode ser restabelecida pelo 

desmascaramento. Nesse caso, porém, ela foi apenas aparente, 
49

 até porque a informação 

prestada não era verdadeira, deixando de revelar o correto caráter da vítima, caso em que o 

equívoco será inevitavelmente corrigido. 

A importância da ligação da honra com o caráter do suposto ofendido é tão grande 

que atualmente se fala na prevalência de uma concepção normativo-fática do referido bem 

jurídico. Segundo ela, não obstante a honra seja inerente à condição humana, pode diminuir 

em consonância com o comportamento do sujeito, quando ele, com suas ações, elimina o 

caráter ofensivo de uma manifestação determinada. Em outras palavras, o comportamento do 

sujeito é um critério que pode e deve ser levado em conta para a solução da questão. 
50

Aliás, isso é o que já acontece, ainda que muitas vezes inconscientemente, no campo 

do direito civil. Quando alguém tem seu nome negativado em bancos de restrição ao crédito, 

gerando o ajuizamento de uma ação de indenização, somente haverá êxito no caso de ser 

equivocada a informação registrada. Mas o pedido dificilmente será acolhido se realmente o 

autor da ação for devedor, justamente em razão da veracidade da informação e do possível 

desvio do seu caráter, que permitiu não cumprir as obrigações que assumiu. Será que chamar 

alguém de “caloteiro”, quando o “ofendido” realmente o seja, poderia configurar uma injúria 

punível? Não nos parece que isso seja razoável. 

Chegamos finalmente à vergonha. Para Schopenhauer os bons antigos consideravam 

que a palavra e o ato podem trazer honra ou vergonha sempre e somente para aquele do qual 

provêm e para nenhum outro. Concordam nesse sentido com um arguto escritor italiano 

contemporâneo, Vicenzo Monti, para quem as injúrias seriam semelhantes às procissões: 

sempre voltam para o lugar de onde partiram. 
51

 Até porque a vergonha, mesmo sendo 
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definida como uma espécie de medo da desonra, não é um sentimento característico de um 

homem bom, tendo seu surgimento ligado às más ações. 
52

Se afirmar que uma bofetada pedia um punhal era superstição cavalheiresca, sendo 

uma questão de ira e não de honra, o mesmo se diga quanto à repressão criminal no século 

XXI. Alegar que a ofensa moral pede uma sanção penal, tal como a prisão, nada mais é que 

revolta, pouco dizendo respeito à proteção da honra. Com efeito, uma formação intelectual 

superior, se não fosse preparada por nenhum falso princípio de honra, deveria impedir o 

homem tanto de insultar quanto de golpear, mesmo quando fosse provocado, pois ele 

entenderia que, de tal modo, colocar-se-ia no mesmo nível dos mais vis e rudes, descendo ao 

campo de batalha da mera natureza animal. 
53

 Esse campo de batalha, no século XXI, nada 

mais é que o direito penal. 

Por tudo isso, a irritação ou desgosto de um homem sensato pode até ser extravasada 

por meio de uma reação proporcional ao fato. Porém, isso deve ser mais tolerado como 

fraqueza humana do que como um dever que lhe é exigido para salvar sua honra. Ademais, tal 

proporcionalidade não será alcançada pelo direito penal, uma vez que a violação da honra de 

outrem não guarda qualquer equiparação com a possibilidade, ainda que em tese, de 

encarceramento. Assim, mais uma vez temos que nos valer das palavras de Schopenhauer, 

mesmo que pronunciadas há quase 200 anos: a salvação consiste propriamente no 

contraditório formal, e não no castigo de quem o desonrou, o que tem valor para ele como 

reforço do referido contraditório e intimidação de novos ataques. 
54

  

Por último, para terminarmos esta sucinta abordagem filosófica sobre a honra, não 

poderemos esquecer de mencionar que a sua tutela está fortemente relacionada à procura 

humana pela lembrança, 
55

 senão eterna, pelo menos mais duradoura que o curto período de 

vida. Se a imortalidade do corpo não foi e nem poderá ser alcançada, o homem, não é de 

agora, sempre desejou eternizar seu nome. E enchê-lo de glória excessiva, supervalorizando a 

sua honra, seria a melhor forma para o êxito do seu intuito. 
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4.2 ASPECTOS ÉTICOS 

Superado o estudo de algumas considerações filosóficas sobre a honra, mister se faz 

adentrarmos em seus aspectos éticos, mormente porque “o recurso a princípios éticos não é 

argumento suficiente para justificar uma penalização”. 
56

  

Há quem faça distinção entre a ética e a moral. Enquanto esta ficaria ligada à 

consciência individual, aquela se referiria ao comportamento social. Portanto, se para a moral 

o que importaria seriam as regras de conduta que cada um indica à sua consciência, para a 

ética a relevância estaria nas pautas de conduta indicadas pelo grupo social. 
57

De qualquer modo, como aqui pretendemos relacionar os aspectos éticos da honra à 

moralidade, o fazemos justamente com o intuito de apresentá-los à luz dos sentimentos de 

correção tidos pela concepção geral da sociedade, não se limitando ao simples pensar interno 

de cada indivíduo. 

Assim, inicialmente não se pode deixar de mencionar o princípio de secularização, 

sendo ele caracterizado como o movimento de separação entre a cultura eclesiástica e os 

ensinamentos filosóficos, notadamente entre a ciência e a moral da Igreja. 

Ora, durante séculos, sobretudo na Idade Média com a forte influência social gerada 

pela Igreja, havia uma grande confusão entre a honra e a virtude, a virtude e a moral e a moral 

e o direito. 
58

Era justamente em razão da antiga fusão entre moral e direito na esfera penal, 

presente no modelo anterior ao Iluminismo, que se terminava permitindo a intervenção 

jurídica no âmbito do pensamento, criminalizando-se e punindo-se os indivíduos por meras 

convicções, idéias, pelo simples pensar, 
59

 com sua exteriorização. Mas agora não há mais 

qualquer justificativa para se criminalizar condutas meramente imorais, ainda que violadoras 

do sentimento de ética normal refletido pela comunidade. 

Essa também a orientação de Roxin, que inclusive a defendeu para vencer a idéia do 

Projeto Governamental para um Código Penal Alemão de 1962. Ali ele conseguiu rechaçar 

um direito do legislador de proibir penalmente o homossexualismo como comportamento 

reprovável do ponto de vista ético, ainda que de fato não lesionasse nenhum bem jurídico. 
60

Isso não quer dizer que todo o direito deixe de ter uma aspiração ética. Pelo 

contrário. O direito penal em especial deseja evitar o cometimento e a repetição de ações que 
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afetam de forma intolerável os bens jurídicos penalmente tutelados, o que não deixa de ter um 

conteúdo ético. O que se deve evitar é que a ética seja um fim em si mesma, devendo servir 

para prevenir futuras afetações de bens jurídicos. 
61

Certamente o direito penal tem uma base moral e ético-social. Mas uma 

correspondência total dele com a moral não pode ser realizada, nem é desejável que seja 

levada a cabo, até porque o direito penal só tem um mínimo ético a cumprir. 
62

 Em outras 

palavras, embora os crimes, antes de mais nada, devam ser configurados pela prática de 

condutas imorais, sua simples imoralidade é muito pouco para caracterizá-lo. Ela é apenas um 

minus imprescindível, mas insuficiente.  

O mesmo raciocínio se aplica especificamente à honra. Ela mantém uma forte 

ligação com concepções éticas. Sempre foi objeto de numerosas controvérsias, originadas de 

uma dificuldade de se encontrar uma noção uniforme, exatamente em razão de apresentar um 

forte conteúdo valorativo, mantendo relação com aquilo que é considerado devido ou 

indevido, correto ou incorreto, bom ou mau. 
63

Resta saber, no entanto, se a ofensa à honra de outrem deve ser configurada como 

uma conduta apenas imoral ou se ela realmente viola um bem jurídico legitimamente 

protegido no âmbito do direito penal. 

Quando se fala em inexistência de violação a algum bem jurídico, normalmente se 

faz menção a tipos penais que não apresentam nenhuma ofensa a terceiros, como seria o caso 

do homossexualismo, do alcoolismo, etc. O mesmo acontece nos casos de consentimento do 

ofendido, sendo ele passível de manifestação. Não é isso o que se vê quando alguém calunia, 

difama a reputação de outrem, ou ofende-lhe a dignidade ou decoro, uma vez que a vítima foi 

efetivamente afetada, não tendo emitido sua concordância, embora seja discutível que essa 

“agressão” não seja caracterizada exclusivamente como uma conduta meramente imoral. 

De toda maneira, isso não é o bastante para a criminalização. Primeiro porque nem 

todo bem jurídico merece proteção penal. Aliás, somente a menor parte deles é que tem 

tamanha dignidade, o que será mais bem estudado no capítulo seguinte. Segundo porque 

aludidas condutas, no mais das vezes, sequer podem ser consideradas imorais ou anti-éticas. E 

a imoralidade, repita-se, deveria ser um minus imprescindível para a configuração de um 

ilícito criminal. Se a conduta não é imoral, muito menos deveria ser considerada criminosa, 

embora não seja isso exatamente o que se vê, lamentavelmente, nas várias legislações penais.  
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Deveras, Enrico Ferri, mesmo há muitos anos, já dizia não ser exato que se 

considerasse crime a transgressão de um mínimo ético necessário e suficiente à ordenada e 

segura convivência social. Isso porque o mínimo ético é ofendido apenas pelos crimes que 

têm conteúdo de imoralidade, lembrando, no entanto, que não é isso o que se vê como todos 

eles, a exemplo dos crimes de imprensa, 
64

 uma específica forma de ofensa à honra.  

Não deveria ser assim. A consciência pública dos povos civilizados, quando pensa 

em crime, imagina não só uma ação proibida por lei, assim como uma ação imoral e inclusive 

um pecado para os crentes. Em outras palavras, a sociedade, quando fala em crime, pensa 

igualmente na imoralidade da conduta criminosa. Apesar disso, recorda o ilustre criminalista 

italiano, os tipos penais em muitas situações nem chegam a isso tudo, caracterizando-se como 

uma simples inconveniência. E exemplifica justamente com o caso de uma injúria verbal. 
65

É bom adiantar, outrossim, que na maioria das ocasiões os chamados delitos de mera 

expressão nada mais serão que livres manifestações das idéias e convicções pessoais, as quais 

podem perfeitamente ser levadas ao conhecimento do público. Na realidade, impedir o 

conhecimento social é que será antiético, podendo ter o intuito de esconder a verdade 

daqueles que devem conhecê-la, facilitando a manipulação da opinião, como será mais bem 

explicado no item 5 deste capítulo.
66

 Claro que agir eticamente não se coaduna com 

narrativas mentirosas daqueles que intencionalmente faltam com a verdade. Mas isso não 

pode justificar uma atitude opressiva frente à liberdade de expressão e informação.  

Ora, se há alguma contrariedade ética, ela reside justamente na tipificação dos 

crimes contra a honra, não custando recordar que ela apenas interessa aos detentores do poder, 

no intuito de esconder irregularidades que pudessem modificar a situação consolidada. Até 

porque a necessidade do reconhecimento alheio é menos comum na plebe que naqueles que, 

sendo mais elevados, se olham com maior suspeita e inveja. 
67

 Assim, muito melhor deixar ao 

público um juízo de valor sobre aquele que cometeu a conduta mais imoral. 

Lamentavelmente, no entanto, o direito penal brasileiro, ao menos na sua forma 

positivada, está longe de seguir essa orientação. Ele sequer chegou a um ponto anterior, de 

adotar a chamada “teoria psicológica da difamação”, segundo a qual seria imprescindível uma 

indagação em torno dos motivos do agente para o reconhecimento de um crime contra a 
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honra. Assim, não se exclui o ilícito penal quando se verificar a sociabilidade ou moralidade 

do fim perseguido pelo agente, não lhe sendo permitida nem mesmo uma faculdade de 

censura moral, ainda que revestida de nobreza ou utilidade geral. 
68

  

Mas não é só. Quando se fala no aspecto ético dos crimes contra a honra, não se 

deveria pensar apenas na atitude do agressor, mas também na forma de agir da própria vítima. 

Destarte, é nossa obrigação recordar que um “homem de honra” pode ser amoral. E Renato 

Ribeiro explica o paradoxo com um exemplo no mínimo curioso: o de D. Juan. Ele não 

suporta a desfeita. Mas não se limita a reagir, agindo através da conquista feminina. É erro, 

porém, pensar que busca o amor ou até mesmo o prazer dos sentidos. O seu deleite é com a 

própria glória, caracterizada não só pela destruição da reputação da mulher, mas 

principalmente pela do marido enganado. É esta a maneira pela qual ele fica “honrado”. Outro 

exemplo está no já citado duelo, através do qual a honra era atribuída não àqueles que fossem 

éticos ou morais, mas sim aos que apresentavam desdém pela morte. Tudo isso evidencia um 

caráter competitivo do instituto, pelo qual, na verdade, a honra de um é adquirida pela retirada 

da honra do outro. Nesta competição, a reputação do vencedor é acrescida pela humilhação do 

vencido, 
69

 o que, neste aspecto, chega até mesmo a quebrar a sua relação com a virtude tal 

como vínhamos defendendo no item 4.1. deste capítulo. 

Além disso, quando pensamos em criminalidade, sempre temos diante dos nossos 

olhos um estranho como criminoso. Nosso medo da criminalidade é o medo do desconhecido 

que nos ataca na escuridão. Mas não raramente o criminoso vem do ambiente mais íntimo da 

vítima, sendo até mesmo parente dela. É o que o professor Arzt chama de “crimes de espaço 

imediato”. 
70

 Ora, se tal constatação ocorre até mesmo em delitos como o de homicídio, 
71

imagine-se o que não acontece nos crimes contra a honra. 

De fato, é até mais corriqueiro que uma pessoa normal narre fatos (criminosos ou 

não) ofensivos à reputação de outrem muito próximo, que de alguém desconhecido. Até 

porque, dada à maior interação relacional, as pessoas se aborrecerão mais freqüentemente 

com aquelas que mais convivem. Diga-se o mesmo no que toca às simples ofensas à 

dignidade ou decoro alheios. No entanto, é bem possível que o ofendido somente busque uma 

proteção penal em relação aos estranhos, deixando passar em branco idênticos fatos 

cometidos pelos mais próximos. Normalmente se diz que violar a honra alheia é um 
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procedimento antiético. Mas não seria igualmente antiético tratar de forma diferenciada as 

idênticas ofensas? 

Talvez tudo isso ocorra em razão de preciosa conclusão apresentada pelo professor 

Arzt. Embora a parte especial do direito penal, com seu rol de bens jurídicos merecedores de 

proteção, trate da ameaça deles por criminosos, para nós criminosos são sempre os outros. 

Mas infelizmente esquecemos que de nós também emanam ameaças e riscos para os bens 

jurídicos de outras pessoas. 
72

De qualquer modo, a intenção do legislador ao tipificar a ofensa a honra, seria 

realmente a de criminalizar uma conduta imoral. 
73

 Todavia, além de todas as ressalvas já 

feitas em relação à inexistência, muitas vezes, de imoralidade em tais condutas, o certo é que 

a repressão de atitudes meramente imorais ofende nitidamente o princípio de secularização, 

exigindo uma nova reflexão sobre o tema, a fim de que não permaneçamos, na prática, 

vivenciando uma época de arbítrio similar ao que acontecia antes do Iluminismo. 

4.3 ASPECTOS DOGMÁTICOS 

Estudada a honra no seu aspecto filosófico e ético, resta-nos agora tecer breves 

considerações sobre o seu plano dogmático. Neste ponto, nossa intenção é a de expor algumas 

considerações gerais que sejam suficientes para bem caracterizar a calúnia, a difamação e a 

injúria, diferenciando uma das outras, até para esclarecer a facilidade dos seus cometimentos 

no dia-a-dia social. Mas não temos o intuito de aprofundar o estudo dogmático dos referidos 

tipos delituosos, que seria objeto de uma exposição autônoma, própria de Manuais ou 

Tratados de Direito Penal, ou ainda, de Comentários ao respectivo Código. 

4.3.1 Da Calúnia: 

De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, a calúnia corresponde à falsa 

imputação de fato definido como crime (art. 138, caput do CPB). A falsidade da imputação, 

assim, apesar de algumas poucas exceções adiante tratadas, é elemento constitutivo do tipo. 
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Para sua configuração é questão tranqüila que o fato imputado deve ser determinado. 

Mas, ainda assim, há quem defenda a desnecessidade de uma descrição pormenorizada, com 

todas as suas circunstâncias de tempo, espaço e pessoa. 
74

 Por outro lado, Camargo Aranha, 

mesmo aderindo à primeira orientação, menciona existir uma outra, segundo a qual o fato 

somente será considerado determinado quando permitir que a pessoa atingida possa fazer 

prova relativa à sua inocência. 
75

 Além disso, pode ser cometida não apenas explicitamente, 

mas também implicitamente ou de forma reflexa.  

Como a calúnia se trata de ofensa à reputação de outrem, isto é, ao valor do 

indivíduo perante os seus concidadãos, à honra objetiva, ela se consuma quando ouvida, lida 

ou percebida por qualquer pessoa diversa da vítima.

Não tendo o CPB, na sua parte específica da calúnia, ao contrário de alguns outros 

diplomas, como o alemão, 
76

 exigido que o agente tivesse a certeza da falsidade da imputação 

que narrou, perfeitamente aplicável as regras da sua parte geral. Assim, é possível o seu 

cometimento através do dolo eventual, na forma do art. 18, I, parte final, bastando que o 

agente tenha narrado o fato criminoso na dúvida de que ele realmente tenha acontecido, ou 

sobre sua autoria, caso em que assumiu o risco de produzir o resultado. O mesmo não 

acontece, apenas, nos casos de mera propalação ou divulgação da calúnia praticada por 

terceiro, caso em que o § 1º do art. 138 do CPB exige que o agente saiba que a imputação é 

falsa. 

4.3.2 Da Difamação: 

O art. 139 do CPB reprime criminalmente a difamação. Segundo a prescrição legal, 

difamar é imputar a outrem fato ofensivo à sua reputação. Assemelha-se muito à calúnia, uma 

vez que também exige a narração de um fato determinado. Esse fato, por sua vez, também 

deve ser ofensivo à honra objetiva, consumando-se, pois, quando chega ao conhecimento de 

terceiro. No entanto, o fato narrado não chega a configurar um delito, além de não precisar ser 

falso, ao menos em regra (art. 139 do CPB). 

Assim, é irrelevante indagar, para reconhecimento da difamação, se o fato imputado 

corresponde ou não à realidade, o que já demonstra a facilidade do seu cometimento. Aqui o 

interesse protegido pelo legislador é o de impedir que um cidadão possa se arvorar em censor 
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de outro, 
77

 embora entendamos que se devesse prestigiar a liberdade de pensamento, 

conforme demonstraremos no item 5 deste capítulo, em especial quando correspondente a um 

fato verdadeiro que seja de grande importância para a sociedade, caso em que a sua narração 

não gera reprovação moral, muito pelo contrário. 

4.3.2 Da Injúria: 

A última das espécies de infrações penais contra a honra previstas no CPB é a 

injúria, definida simplesmente como a ofensa à dignidade ou decoro de outrem (art. 140). É a 

simples opinião pessoal do agente, a palavra insultosa, o xingamento, o impropério, o gesto 

ultrajante, todo e qualquer ato, enfim, que exprima desprezo, escárneo, ludíbrio. Enquanto a 

dignidade está ligada à nossa honorabilidade ou valor moral, o decoro se relaciona à 

respeitabilidade pessoal. 
78

Para seu surgimento não há a narração de um fato determinado, sendo irrelevante 

ainda que a atribuição negativa seja verdadeira ou falsa. Contenta-se com a violação da honra 

subjetiva, a honra interna da vítima, estando ligada ao seu amor próprio e não ao conceito que 

os demais façam da sua pessoa. 

Se de um lado a calúnia e a difamação são lesivas da honra objetiva, exigindo a 

comunicação a terceiros, a injúria se configura pela simples atribuição de qualidades 

negativas, bastando que chegue ao conhecimento da vítima, por violar a honra subjetiva. 

Embora possa também ofender a honra objetiva, chegando ao conhecimento de terceiros, tal 

resultado é um indiferente penal. 
79

4.3.4 Distinção entre as espécies de Crimes contra a Honra: 

Apresentados os principais aspectos das três espécies de crimes contra a honra, ainda 

que superficialmente, em consonância com o objetivo deste trabalho, cabe-nos agora tecer 

especificamente a diferença entre elas, visando uma melhor consolidação de cada uma. 

A calúnia e a difamação diferem da injúria, em primeiro lugar, porque a última não 

protege a chamada honra objetiva, mas apenas a subjetiva, sendo preciso que a ofensa chegue 

ao conhecimento do ofendido, apesar da irrelevância de chegar ao conhecimento de terceiros. 
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Além disso, ao contrário das duas primeiras, não exige a imputação de um fato determinado, 

configurando-se por meio de uma mera afirmativa genérica de vícios ou defeitos. 
80

Assim, se digo que alguém é amigo do alheio ou ladrão, a afirmação se caracteriza 

como injúria, desde que a vítima a conheça, e não como calúnia, à míngua de fato 

individualizado, tendo ocorrido apenas uma genérica atribuição de qualidade negativa. O 

mesmo não acontece se fulano diz que beltrano já se apropriou, certa vez, de valores que lhes 

foram emprestados por um amigo. 
81

Por sua vez, se alguém diz que uma mulher solteira já teve um filho, caracterizada 

está a difamação, uma vez que há menção a um fato específico, um episódio que teria 

acontecido realmente. 
82

 O mesmo ocorrerá se o agente disser que uma mulher casada está 

grávida de outro homem que não o seu marido. Mas se digo apenas que uma mulher é infiel, 

não havendo referência a nenhum fato isolado, nem mesmo implicitamente, o crime é de 

injúria, desde que a ofendida chegue a conhecer a atribuição negativa que lhe foi efetuada. 

De outro lado, a diferença da calúnia para a difamação está em que esta se contenta 

simplesmente com a narração de um fato ofensivo à reputação da vítima, verdadeiro ou não, 

enquanto para a primeira o fato deve ser criminoso e falso, salvo nas hipóteses que não 

admitem a exceção da verdade. 
83

 E basta que voltemos a ler os dois parágrafos anteriores 

para percebemos exemplos práticos da diferença entre os tipos. Como no último o fato, 

verdadeiro ou não, não é criminoso, caracterizada está a difamação. O mesmo não acontece, 

no entanto, com a parte final do antepenúltimo parágrafo, já que a apropriação indébita ou 

mesmo estelionato, a depender do caso concreto, são considerados crimes pela legislação 

penal brasileira (arts. 168 e 171 do CP). 

De qualquer forma, a apresentação dos referidos exemplos práticos é extremamente 

importante para que possamos perceber a facilidade relativa à prática de condutas ofensivas à 

honra das pessoas, especialmente nos casos de difamação e injúria, ainda que o ofensor seja 

qualquer indivíduo de bem e com plena capacidade de convívio social, o que certamente viola 

os princípios básicos do minimalismo penal. 
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5. A HONRA E A LIBERDADE DE PENSAMENTO 

5.1 A LIBERDADE DE PENSAMENTO 

A liberdade de manifestação do pensamento é um direito assegurado em 

praticamente todas as Cartas Constitucionais Européias. Tem previsão expressa na 

Constituição da Alemanha (art. 5º), Espanha (art. 20), Itália (art. 21), Portugal (arts. 37 e 38), 

além de outras. Também foi catalogada na Constituição Argentina, sendo abraçada por 

inúmeros tratados internacionais, dentre os quais a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, aprovada pela ONU em 1948; a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem, aprovada em Bogotá também em 1948; a Convenção Européia para a Proteção dos 

Direitos Humanos, aprovada em Roma no ano de 1950; o Pacto Internacional dos Direitos 

Civis, adotado pela ONU em 1960; a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o 

chamado “Pacto de San José da Costa Rica, aprovado em 1969; e o Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos, acolhido pela ONU em 1966. 
84

Ela, evidentemente, não se limita ao mero pensar interno. Enquanto o pensamento se 

restringir aos domínios internos da mente, sem sua exteriorização, não será de interesse para o 

direito, embora certamente o seja para outras ciências, como a psicologia. 
85

 O homem “não 

vive concentrado só em seu espírito, não vive isolado, por isso mesmo que por sua natureza é 

um ente social. Ele tem a viva tendência e necessidade de expressar e trocar suas idéias e 

opiniões com os outros homens, de cultivar mútuas relações, seria mesmo impossível vedar, 

porque fora para isso necessário dissolver e proibir a sociedade”.
86

Por isso, o indivíduo que 

há de ser livre para pensar da forma que quiser, acreditando no que bem entender, deverá ter 

igual liberdade de exteriorizar seus pensamentos e crenças. 
87

O próprio constituinte originário expressamente utilizou a expressão “manifestação” 

do pensamento, até para que não se cogitasse imaginar que o direito se restringisse ao simples 

pensar individual. Um direito dessa natureza para nada serviria, já que, independentemente de 

uma normatização positiva, sobre ele nenhuma autoridade conseguiria invadir, por mais 

repressora que fosse. 
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Cretella Neto efetua uma diferença simples, e com poucas conseqüências práticas, 

entre a liberdade de manifestação do pensamento, que equipara à liberdade de expressão, para 

o direito à informação. A distinção estaria apenas entre o emissor e o receptor das idéias. A 

primeira é um direito do emissor, daquele que torna públicos os elementos seus ou de 

terceiros; a segunda é analisada sob o ponto de vista do receptor, dizendo respeito à esfera 

coletiva da sociedade. É o direito de o destinatário da informação saber realmente o que se 

passa, não tendo nada sonegado ou adulterado. 
88

María Evo Merlo, por sua vez, apresenta duas correntes distintas dessa espécie de 

liberdade. A tese dualista efetua uma distinção entre a liberdade de expressão e a liberdade de 

informação. Esta protegeria a prestação de informação veraz, somente podendo fazer 

referência a fatos verdadeiros; aquela seria relativa à exposição dos pensamentos, idéias e 

opiniões. De outro lado a tese monista unifica ambas, por possuírem o único fundamento de 

prestigiar uma opinião pública livre. A despeito de aderir à primeira corrente, a jurista 

portenha afirma que historicamente ambas as liberdades são concebidas de modo unitário, não 

só nos tratados internacionais, senão também na maioria dos textos constitucionais. 
89

 Por tal 

motivo, nos permitimos também seguir a segunda orientação. Aliás, é também por isso que 

aplicaremos ao termo “liberdade de pensamento” ou “liberdade de manifestação do 

pensamento” exatamente o mesmo sentido que os termos “liberdade de expressão” e 

“liberdade de informação”, todas apresentando idêntica aplicação jurídica. 

O direito a obter informação, com a correspondente liberdade de informar, se insere 

entre os direitos fundamentais. O homem pode reclamar-los do Estado ou da sociedade como 

conjunto organizado, em razão de estar incorporado como um meio para o melhor 

desenvolvimento próprio e da comunidade da qual faz parte. 
90

 E essa necessidade de maior 

conhecimento público, como forma de estímulo do desenvolvimento social, demonstra a 

relação do tema com a democracia, motivo pelo qual, ainda que muito superficialmente, 

passaremos a expor esta relação no item seguinte. 

5.2 IMPORTÂNCIA PARA A DEMOCRACIA 

Outro ponto que nos parece da mais alta relevância para o nosso trabalho refere-se à 

relação que a honra e a liberdade de manifestação do pensamento possuem com a democracia, 
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um dos institutos mais importantes para a tentativa de impedimento do fortalecimento de 

regimes totalitários. 

Embora não tenhamos a pretensão de focar nossa atenção nas inúmeras teorias a 

respeito da democracia, tampouco aprofundando o seu estudo como norma jurídica positivada 

na Constituição, será imprescindível efetuar brevíssimos apontamentos sobre o tema. Faremos 

isso especialmente para apresentar a sua relação com a liberdade de pensamento, no intuito de 

acentuar a melhor maneira de possibilitar uma efetiva representação indireta do povo no 

poder. 

“Governo do povo, pelo povo e para o povo”. A célebre frase de Abraham Lincoln 

aponta o conteúdo essencial da democracia. Apesar da sua correção e importância, ela é 

insuficiente para explicar, ainda que resumidamente, o alcance de tão importante instituto da 

ciência política e do direito constitucional. 

A concepção de Lincoln demonstra, na verdade, que a democracia se funda no 

princípio da soberania popular, impondo a participação efetiva e operante do povo na coisa 

pública. Nela, o poder deve emanar do povo, devendo ser exercido em proveito do povo, 

diretamente ou por representantes eleitos. 
91

Mas é muito importante deixar claro que, no Estado Democrático de Direito, o poder 

tem que ser totalmente transparente. Os atos dos governantes têm de ser conhecidos pelos 

indivíduos. O governo não pode ser traiçoeiro, nem pode agir secretamente. Os governantes 

têm de prestar contas de todos os seus atos e decisões. E o conhecimento a respeito disso tudo 

é essencial, inclusive, para as novas escolhas que os indivíduos são chamados a fazer nas 

eleições periodicamente realizadas. 
92

 E, acrescentamos, o fortalecimento da democracia é 

verificado não apenas em relação à transparência dos governantes, mas de todos aqueles que 

tratam de assuntos de interesse público, abrangendo, até mesmo, potenciais candidatos a 

eleições futuras. 

Por isso, uma real democracia não se faz sem que se perceba a extrema relevância da 

liberdade de informação e de expressão. Para que ela seja efetiva, e não só aparente ou 

teórica, os indivíduos têm que ser livres para transmitir e divulgar seus pensamentos, idéias e 

opiniões, assim podendo influenciar e participar ativamente da escolha daqueles que irão 

governar. A possibilidade de conhecer, de saber, de estar informado sobre os mais diversos 

temas, é essencial para a independência e liberdade das pessoas. 
93

 Sem a possibilidade de 

                                                  
91

 SILVA, José Afonso da. Ob. cit., p. 106 e 109, 1994.
92

 KARAM, Maria Lúcia. Ob. cit., p. 3-4, 2009. 
93

 KARAM, Maria Lúcia. Ob. cit., p. 2-3, 2009. 



72

conhecimento, transmitido por meio da liberdade de pensar, a escolha do povo não irá refletir 

nada mais que a manipulação da sua consciência, caracterizando uma democracia meramente 

formal, que apenas servirá para justificar o poder concedido à classe dominante. Não é por 

outra razão, aliás, que a finalidade da constitucionalização da liberdade de informação é a 

livre formação da opinião pública, 
94

 a qual é imprescindível para uma real legitimação da 

representação popular no poder. 

Não há democracia sem liberdade. E ela, configurando um dos pilares mais 

importantes ao Estado Democrático de Direito, deve abranger a liberdade de pensamento, sem 

a qual sua realização será uma mera ilusão. O conhecimento público a respeito de opiniões 

contraditórias é imprescindível para a manutenção da democracia contemporânea, devendo 

ser estimulada a liberdade de pensamento e de crença. 

A democracia não pressupõe que todos já sejam instruídos, cultos, educados e 

perfeitos. Pensar o contrário seria prestigiar o chamado elitismo democrático, por meio do 

qual apenas a minoria dominante teria capacidade suficiente para governar. Mas, ainda assim, 

ela deve buscar distribuir instrução, cultura, educação, aperfeiçoamento, nível de vida digno, 

95
 viabilizando não só uma livre escolha dos representantes populares, mas também a adoção 

de medidas contrárias a possíveis atividades irregulares por eles cometidas no exercício dos 

mandatos que lhes foram conferidos. 

Paulo Bonavides também efetua uma relação entre a democracia e o direito à 

informação, o que faz ao inserir ambos no que chama direitos fundamentais de quarta 

geração. A democracia, diz ele, é legitimamente sustentável graças à informação correta e às 

aberturas pluralistas do sistema. Tanto dela, como da informação e do pluralismo, depende a 

concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, 

para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de convivência. 
96

  

Ora, quando se fala em democracia pluralista se tem em vista exatamente o respeito 

à multiplicidade de idéias, cultura e etnias, pressupondo o diálogo entre opiniões e 

pensamentos divergentes. O caráter pluralista de uma sociedade se traduz pela variação das 

manifestações das pessoas, onde idéias não ortodoxas podem ser publicamente sustentadas, 

justamente em contraposição a regimes monopolísticos e de poder fechado. No Brasil, a 

                                                  
94

 MERLO, Maria Evo. Ob. cit., p. 116, 2005. 
95

 SILVA, José Afonso da. Ob. cit., p. 115-117, 1994.
96

 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 22ª edição. São Paulo: Malheiros, p. 263-264, 2008. 



73

Constituição a consagra, em diversas passagens, 
97

 como um dos seus princípios 

fundamentais. 
98

  

Um dos mais renomados constitucionalistas do mundo, J. J. Gomes Canotilho, 

tampouco deixa de fazer menção a uma relação entre a liberdade de pensamento e a 

democracia. Para a efetivação desta última é preciso oferecer aos cidadãos a possibilidade de 

exercício do controle crítico na divergência de opiniões, o que postula uma sociedade aberta, 

que aceite a liberdade de participação crítica no processo político. Para tanto, a liberdade de 

expressão é um dos direitos constitutivos do princípio democrático, sendo preciso favorecer o 

que ele chama de “democratização da democracia”. 
99

Feitas tais considerações, não podemos evitar uma indagação bastante apropriada 

para o que pretendemos estudar: a proteção da honra, em detrimento da liberdade de 

expressão, pode ou não terminar enfraquecendo os regimes democráticos? 

Costa Jr. rechaça a alegação de que a coletividade está ameaçada quando se viola a 

liberdade de imprensa. Segundo ele, o exercício abusivo desta liberdade produz 

conseqüências não menos chocantes que aquela violação. 
100

 E se pensa assim em relação à 

liberdade de imprensa, certamente faz o mesmo no que toca à liberdade de expressão, 

tamanha a proximidade entre esses direitos fundamentais, uma nada mais que extensão do 

outro. 

Mas se há alguma coisa extremamente perigosa para quem deseja se manter no 

poder sem contestações, ela é justamente a liberdade de pensamento e não o seu exercício 

abusivo. A proibição da livre circulação de idéias é um dos principais, senão o principal, 

instrumento de dominação. 
101

Como já ressaltamos, o exercício efetivo da democracia pressupõe uma grande 

conscientização popular, a fim de que ela possa livremente pensar e escolher os seus 

representantes. E para livremente pensar é preciso, antes de tudo, que possa livremente 

conhecer, sendo informada de todos os fatos necessários ao desenvolvimento da sua 

consciência. Daí porque, embora possa permanecer a necessidade de sancionar, em algumas 

situações, os excessos decorrentes da liberdade de pensamento, a punição não pode chegar a 

uma intensidade tal que conduza as pessoas ao receio de manifestá-la, como é o caso da 

tipificação penal das respectivas condutas. 
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Ora, o liberalismo proclamou a idéia da liberdade de expressão e de imprensa e 

ainda hoje é isso o que distingue os seus herdeiros, os regimes democráticos pluralistas, dos 

regimes autoritários e totalitários, sejam quais forem as inspirações destes. 
102

Portanto, estamos com Ferrajoli quando diz que os ultrajes e todos os delitos de 

opinião tutelam privilégios ou imunidades que contradizem os princípios da liberdade e 

democracia e que, além disso, não protegem bem jurídico nenhum para ninguém, muito 

menos para o cidadão comum. 
103

 E também com María Evo Merlo ao argumentar que a falta 

de proteção do direito à informação, à livre expressão, e de suas tantas manifestações, como é 

o caso da liberdade de imprensa, podem afetar diretamente o sistema democrático. 
104

Diante de tudo isso, os instrumentos que devem ser mais utilizados a fim de 

viabilizar um debate que possa realmente favorecer a democracia, concedendo à população o 

direito de formulação de juízo de valor sobre os fatos, são a exceção da verdade e o direito de 

resposta, os quais deveriam ser não só facilitados pela legislação, como também mais 

utilizado pelos “debatedores”. 

5.3 A EXCEÇÃO DA VERDADE 

A exceção da verdade, nos crimes contra a honra, nada mais é que a possibilidade de 

prova, pelo agressor, da veracidade das afirmações que formulou, a qual, a depender da 

situação, pode descaracterizar a ocorrência do delito. Sua admissão foi prevista de modo 

apenas parcial pelo direito penal brasileiro. 

Criticando a viabilidade da exceção, mesmo não sendo integral, Paulo José da Costa 

Júnior defende a sua revogação. Para ele, banir definitivamente do esquema legislativo a 

exceptio veritatis preservaria a dignidade humana contra ataques “injuriosos”, ainda que 

verdadeiros. Defende que uma legislação democrática procura proteger não só os fatos 

alusivos à vida privada, ainda que verdadeiros, mas também o prestígio da autoridade pública, 

se manifestando insuficiente o sistema temperado de admissão parcial da exceção da verdade 

adotado no Brasil.
 105

Data venia, há uma impropriedade na colocação. O Código Penal brasileiro é de 

1940, publicado na vigência do Estado Novo, na era Vargas, em período que nada teve de 
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democrático, revelando-se muito mais ditatorial. Aliás, são regimes ditatoriais aqueles que 

pretendem esconder a verdade, mormente do serviço público, sob a desculpa de proteção à 

imagem da autoridade, que fica livre para cometer as irregularidades que desejar. 

Na verdade, a grande maioria dos Códigos Penais acolhe a ilimitada faculdade de 

prova ou adotam, no mínimo, um sistema misto, ou seja, de vedação restrita a casos 

taxativamente determinados. 
106

 Se o contrário ocorre em poucos países, ou se já aconteceu no 

pretérito, tudo decorre de uma razão histórica muito simples. 

No direito grego e no romano prevaleceu a regra de que a punição se limitava aos 

casos em que não demonstrada a verdade do fato imputado, fosse ele criminoso ou 

simplesmente imoral. O mesmo aconteceu, como regra, em parte da Idade Média, até a 

modificação da situação pelo direito canônico e pelo absolutismo do príncipe. No primeiro 

caso, sob o argumento de não permitir a doutrina cristã que alguém ficasse sujeito à censura 

de outrem; no segundo, para acobertar os funcionários públicos. 
107

 Assim, se vê facilmente 

que a idéia de impossibilitar a prova da verdade da afirmação surgiu em um dos momentos de 

maior repressão da história, certamente decorrendo da intenção de calar a população contra os 

abusos então cometidos. Ora, a censura viveu dias áureos exatamente na Idade Média, quando 

existia uma verdadeira aliança entre a Igreja e o Poder Central, que a utilizavam para limitar 

os poderes de disseminação das idéias. 
108

Posteriormente, aliás, já ao tempo das primeiras codificações, a proibição absoluta 

da prova da verdade não mais foi ponto pacífico. Duas correntes legislativas se formaram a 

respeito do assunto: uma pela irrestrita admissão da exceção da verdade, outra pela sua 

abolição. Foi a primeira que predominou na Alemanha, 
109

 um dos países que mais 

influenciam a doutrina nacional, tamanho o seu desenvolvimento científico no campo do 

direito penal. 

Tratando da questão na redação original do Código Penal Alemão, Liszt já dizia que 

a prova da verdade dos fatos fazia desaparecer não só o delito de calúnia (art. 187 e 189), 

como também o de difamação (art. 186). Mesmo quanto à injúria, esclareceu que tal prova 

excluía a ilegalidade da conduta, salvo se fossem excedidos os limites traçados ao direito de 

dizer a verdade e o agente tivesse acrescentado alguma coisa que envolvesse uma injúria (art. 

192 c/c o art. 185). 
110

 No mesmo sentido Beling. Para ele, embora a redação legal da 
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difamação pudesse levar à concepção de que a tutela penal alcançaria as pessoas de honra 

manchada, a ratio legis é outra. Assim, mesmo a norma tendo feito menção à punição daquele 

que cuja manifestação desonrosa para o outro era verdadeira, admitia perfeitamente a prova 

da verdade, de maneira que a diferença para a calúnia se limitava a uma implicação 

processual. 
111

 O mesmo raciocínio deve continuar sendo realizado atualmente, ante o 

conteúdo muito similar dos atuais §§ 186, 187 e 185 c/c § 192. 

Pois bem. Entremos na previsão positiva brasileira. No nosso ordenamento jurídico a 

exceptio é em regra admitida na calúnia. Com efeito, faz parte do tipo previsto no art. 138 do 

CPB que o fato criminoso imputado a outrem seja falso. Portanto, se verdadeiro, o fato será 

atípico. Existem, no entanto, três exceções previstas no § 3º do mesmo dispositivo legal. 

As exceções dos incisos I e III do citado § 3º podem ser tratadas de uma só vez. Na 

primeira delas, a prova da verdade não é admitida se a vítima não foi condenada por sentença 

irrecorrível em caso de crime de ação privada; na segunda, tampouco será aceita se o ofendido 

foi absolvido por sentença irrecorrível. Melhor seria, no entanto, que ambas as hipóteses 

fossem reunidas em uma só, não aceitando a exceptio veritatis apenas nos casos de absolvição 

irrecorrível, independentemente de o crime ser de ação pública ou privada. Isso, além de 

prestigiar a verdade, não apresenta qualquer contradição com a possibilidade de eleição da 

vítima em propor ou continuar com uma ação privada, até porque a obrigatoriedade da própria 

ação pública foi mitigada após a vigência da Lei dos Juizados Especiais Criminais. 

Na situação do inciso II não se admite a exceção da verdade se o fato é imputado 

contra o Presidente da República ou contra o chefe de governo estrangeiro. Não vemos razão, 

contudo, para esta ressalva. A despeito da mais alta importância das funções exercidas por tais 

autoridades, os cargos por elas ocupados não deixam de ser públicos, exigindo assim uma 

maior satisfação para com os cidadãos que os elegeram. Na verdade, o raciocínio deveria ser 

inverso. Tamanha a importância do cargo, que seu ocupante não deveria autorizar qualquer 

desconfiança. Assim, não só deveria ser possível, mas até mesmo incentivada a investigação 

da veracidade de um crime cometido por tais pessoas.  

Já a prova da verdade na difamação somente é permitida se o ofendido for servidor 

público e a ofensa for relativa ao exercício de suas funções (art. 139, p.u. do CPB). Ora, 

mesmo há mais de 150 anos Schopenhauer já diferenciava a honra privada da pública. E dizia 

que a última se liga às qualidades necessárias possuídas por um funcionário público para 

ocupar seu cargo, exigindo respeito por ele, seus colegas e seguidores. Não só pelo 
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cumprimento pontual de seus deveres, mas principalmente evitando deixar impunes os 

ataques ao cargo e a si mesmo enquanto o exerce, isto é, diante de declarações de que não 

exerce sua função pontualmente ou de que não trabalha para o bem comum. Já defendia que o 

servidor público tinha que provar, por meio das penas previstas pela lei, que as acusações 

eram injustas. 
112

Posteriormente, embora já passados mais de 50 anos, Hungria caminhou em sentido 

similar. A razão da exceção era um postulado democrático-liberal. “Nos países não 

empolgados pelo autoritarismo estatal, o exercício dos cargos públicos, criados para servir ao 

interesse coletivo, não pode deixar de ficar exposto à censura pública, à sindicância dos 

cidadãos em geral”. E continuou o ministro: “aquele que, investido de cargo público, viola ou 

descura o seu dever funcional, ainda que sem infringir a lei penal, deve encontrar na livre 

crítica de seu concidadãos um castigo e escarmento à sua reprovável ação funcional. Ao 

funcionário público não basta ser honesto ou abster-se de abusos na sua atividade específica: 

é-lhe indispensável um conjunto de virtudes e aptidões que o tornem digno do cargo que 

ocupa”. 
113

 Isso, aliás, demonstra o equívoco da afirmação de Costa Jr., mencionada no início 

do estudo deste item. 

Na verdade, o que pretendemos sustentar é exatamente o oposto de Costa Jr., não 

restringindo a exceção da verdade aos casos de difamações cometidas contra servidores 

públicos no exercício de suas funções. Como mencionamos, em todos os casos que a 

liberdade de pensamento precise ser exteriorizada em prol da sociedade, ela deve ser não só 

permitida, mas até mesmo incentivada, como já mencionado neste capítulo. O mesmo 

raciocínio se aplica à injúria, que infelizmente não permite a prova da verdade da afirmação 

de modo nenhum, embora devesse autorizá-la. 

Nossa orientação, apesar de bastante controvertida, não está sozinha, nem mesmo no 

passado. Hungria fazia menção a idêntica posição de vários autores, dentre os quais Webrer, 

Filangieri e Sighele. Para o primeiro, o receio da “difamação” é o estímulo mais eficiente para 

evitar condutas ilícitas. Se a lei não atribui à verdade o efeito de descriminante, estará 

afrouxando um dos mais relevantes motivos para a observância de seus preceitos. Para o 

segundo, o legislador não deve recear nenhum inconveniente em uma justa censura recíproca 

dos cidadãos, pois que, longe de prejudicar, pode favorecer os costumes, servindo como freio 

ao vício e aos maus. O terceiro, por fim, sustentava que a prova da verdade deveria ser 

                                                  
112

 SCHOPENHAUER, Arthur. Ob. cit., p. 21-23, 2004. 
113

 HUNGRIA, Nelson. Ob. cit., p. 88-89, 1958. 



78

admitida, pois o controle exercido pela opinião pública tornou-se inelutável, até por não terem 

nada a temer os homens de bem. 
114

De outro lado, ela também recebe apoio no presente. Realmente, embora no estudo 

de outra tipificação penal, perfeita aplicação ao caso tem, mais uma vez, os ensinamentos de 

Roxin. Defende o ilustre autor alemão que uma punição pode até mesmo servir para que os 

autores se elevem à categoria de mártires, declarando que se está a utilizar o direito penal para 

oprimir a verdade. A discussão pública de tais afirmações mentirosas as tornará inócuas com 

mais rapidez e segurança que a sua punição. 
115

 É exatamente este o raciocínio que deve haver 

com os crimes contra a honra. Ao invés de se punir criminalmente ofensor, sem sequer deixar-

lhe provar, em boa parte dos casos, a veracidade de suas afirmações, melhor seria levar a 

agressão a debate, para que o seu destinatário dele tome conhecimento, formando sua 

convicção sobre quem está correto. 

Demais disso, se partirmos da excelente distinção que o mesmo Costa Jr. fez entre 

honra e intimidade (v. item 1 deste capítulo), lembraremos que a proteção da primeira está 

relacionada à vida pública da vítima. Por isso, ela não pode ser escondida repressivamente, 

interessando a toda a coletividade. O homem, ao viver em sociedade, não pode desejar se 

recolher ao seu próprio mundo, sob pena de poder prejudicar o direito alheio. Em tais 

situações, somente a rejeição da exceção da verdade, com a prova da mentira da afirmação, é 

que deveria ensejar a aplicação de uma sanção, ainda assim não penal, em face do princípio 

da intervenção mínima, objeto do próximo capítulo. 

Apenas a afronta da intimidade do indivíduo é que poderia gerar a aplicação de uma 

sanção, também não penal, ainda que corresponda à verdade. É que ela se relaciona com a 

vida interior da vítima, dizendo respeito apenas a ela própria, não gerando assim nenhum 

interesse público sobre a verdade. É o que ocorreria se alguém expusesse que outrem é 

homossexual, que é portador de alguma doença vexatória, que não consiga manter relações 

sexuais, que seja estéril, que apresente algum defeito físico, etc. 

5.4 O DIREITO DE RESPOSTA 

Instituto tradicional em matéria de ofensas à honra, através do qual se apaga o mal 

causado pela difusão da agressão, ou se diminui ao máximo os seus efeitos, 
116

 o direito de 
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resposta é assegurado constitucionalmente no art. 5º, V da Carta brasileira, 

independentemente das previsões legislativas infraconstitucionais. 

Todavia, ele é criticado por Costa Jr., sob o argumento de ser insuficiente, malgrado 

esteja o renomado professor mais voltado para a proteção da intimidade que da honra. A 

alegada insuficiência ocorre, segundo ele, por duas razões principais: 

Em primeiro lugar, por entender que a retificação é inoperante, endereçando-se a um 

círculo de leitores nem sempre coincidentes com aquele que teve contato com as notícias 

publicadas, contrárias à verdade. 
117

 De fato, isso poderá acontecer. Todavia, à resposta 

daquele que foi atingido deve ser assegurada uma divulgação em condições efetivamente 

equivalentes às da divulgação da suposta ofensa, de modo a obter igual repercussão e 

possibilitar a anulação ou, pelo menos, a minimização dos resultados danosos. 
118

 Ora, mesmo 

no final da Idade Moderna já se aceitava que a “infâmia” de uma família pudesse ser retirada 

com demonstrações públicas de benevolência à inocência dela. 
119

 Desta forma, ainda que o 

público conhecedor da resposta não coincida totalmente com o conhecedor da agressão, sem 

dúvida a retificação não chegará ao extremo de ser inoperante. 

Ademais, é justamente em razão da impossibilidade de a resposta fazer a situação 

voltar exatamente ao status quo ante que não chegamos a defender a exclusão de outras 

providências, que podem ser complementares. Assim, além da sua utilização, não excluímos a 

viabilidade da adoção de medidas como a exceção da verdade, a indenização por danos 

materiais e morais, além de outras de âmbito administrativo, como é o caso da aplicação de 

multa, suspensão, interdição, etc. Mas tudo isso sem qualquer necessidade da drástica 

aplicação da sanção penal. 

Em segundo lugar, defende o livre-docente da Universidade de Roma ser bem 

possível que as dúvidas e insinuações persistam, como resíduo da primeira publicação, já que 

a Lei de Imprensa obriga tão-somente a inserção, na resposta, das declarações da parte 

interessada, sem o aval do órgão que havia difundido anteriormente a notícia. 
120

 No entanto, 

é justamente aí que a liberdade de pensamento fica mais bem assegurada. A divulgação e 

resposta conflitantes objetivam apenas fornecer ao destinatário as informações existentes, 
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cabendo-lhe pensar e formar seu juízo de valor do modo que lhe parecer mais correto e 

verdadeiro. 

Portanto, embora a utilização do direito de resposta, em alguns casos possa não ser 

suficiente para deixar as situações exatamente como estavam antes da agressão, ela é, 

induvidosamente, um instrumento extremamente útil, não só para a restauração da honra das 

pessoas, mas também, e principalmente, para a busca da verdade tão necessária à convivência 

social. 

5.5 A COLISÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS 

Da mesma forma que a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas 

estão protegidas constitucionalmente (art. 5º, X), também há proteção constitucional da 

liberdade de pensamento (art. 5º, IV), assim como do direito à informação (art. 5º, XIV). 

Destarte, considerando que inexiste liberdade pública absoluta, todos esses direitos devem ser 

compatibilizados, tratados harmonicamente, sem que nenhum tenha prevalência irrestrita 

sobre os outros. A despeito da facilidade teórica da afirmação, o problema, de difícil solução, 

é o seguinte: como efetuar essa harmonização? 

Considerando a mais alta importância da liberdade de manifestação do pensamento 

para o exercício efetivo da democracia, tal como explicado no item 5.2. supra, nos parece 

claro que a proteção jurídica da honra deve ter nela o seu limite, mesmo também se podendo 

afirmar que a recíproca é verdadeira. Não é mais cabível sustentar que a tutela penal, prevista 

nos ordenamentos jurídicos infraconstitucionais, seja caracterizada como o limite insuperável 

da manifestação do pensar. Em outras palavras, nem sempre a agressão à honra alheia será 

caracterizada como um reprovável excesso de liberdade de expressão e informação. 

Se consideramos a honra apenas com base na chamada esfera individual, ligando-a à 

vida pública conforme estudado no item 1 deste capítulo, não teremos dúvida em afirmar que 

ela deverá ceder frente à liberdade de pensamento e ao direito à informação. Em boa parte dos 

casos, sequer poderia ser considerado um ilícito civil ou administrativo, muito menos 

podendo configurar um ilícito criminal. Uma conduta desviada somente ocorreria na violação 

da esfera privada da vítima, esta sim relacionada à sua vida interior. 

Deveras, se alguém acusa outrem de ser portador de HIV, de ter sido traído pela 

mulher, ou de ser homossexual, deve realmente sofrer algum tipo de sanção. Tais hipóteses, 

dizendo respeito apenas à vida íntima do ofendido, somente a ele dizem respeito, devendo a 
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ofensa ser coibida, ainda assim sem o rigor da sanção criminal, como demonstraremos no 

capítulo seguinte. 

Porém, se alguém imputa a outrem um fato definido como crime, ou ofensivo à sua 

reputação, ou se até mesmo ofende à sua dignidade ou decoro, chamando-o, por exemplo, de 

mau-caráter, o destinatário da informação deverá realmente ter a possibilidade de avaliar a 

situação, efetuando seu juízo de valor sempre que a afirmação tenha qualquer tipo de 

relevância pública. Aliás, é para isso que deve ser exercido o direito de resposta. A opinião da 

sociedade não pode ser manipulada pelo desconhecimento. 
121

  

Importante não olvidar que serão de interesse público e, portanto, inerentes à 

liberdade de manifestação do pensamento, todas as informações que resultem úteis para a 

sociedade, mesmo que elas sirvam apenas para um enriquecimento espiritual do informado. 

Aí não estão temas relacionados apenas com a política, mas também com a arte, a ciência, a 

cultura, o esporte, a saúde, a economia, etc. 
122

O vilipêndio público do governo, ao ser chamado de ladrão, por exemplo, não pode 

ser considerado crime ao invés de expressar uma lícita manifestação do pensamento. Concluir 

pela ilicitude penal da conduta exigiria a opinião política, extralegal e incontrolável, de que, 

apesar da Constituição, a liberdade de pensamento não poderia ser exercida com palavras 

simples e cruas e que elas seriam vilipendiosas. 
123

Destarte, quando houver violação da esfera individual e pública da pessoa, a 

liberdade de manifestação do pensamento deverá prevalecer. Portanto, a despeito das 

inúmeras doutrinas que procuram solucionar a colisão entre os bens jurídicos em questão, 

adotamos aquela exclui a tipicidade dos crimes contra a honra à luz do direito fundamental de 

expressão e informação. Não fosse assim, o receio em se manifestar decorrente da gravidade 

da pena terminaria, por via reflexa, privando a sociedade da informação tão importante para a 

democracia. 

No aspecto não penal, entretanto, há que ser feita uma ressalva ao privilégio da 

liberdade de manifestação de pensamento. Para Maria Lúcia Karam, a honra poderá 

prevalecer na medida em que a ofensa seja efetivamente significativa, representando uma 

ameaça clara e presente de dano, capaz de realmente resultar em uma desmoralização do 
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atingido perante os demais indivíduos, de forma a efetivamente ferir sua dignidade. 
124

 Para 

nós, no entanto, esta relevância da ofensa somente ocorre quando a vítima prova a falsidade 

não cuidadosa da alegação. 
125

 É isso o que ocorre, verbi gratia, com a condenação civil de 

empresas que negativam indevidamente os nomes de seus clientes em bancos de restrição ao 

crédito.  

Importante observar que não falamos apenas em prova da falsidade, mas em 

falsidade “não cuidadosa”. Aqui o que importa é a chamada “verdade subjetiva”. Não se exige 

que o informador efetue uma investigação prévia e exaustiva dos fatos antes de transmiti-los, 

o que conspiraria e deixaria sem efetividade a própria liberdade de manifestação do 

pensamento. Com efeito, impor-se a “verdade objetiva” como condição para o 

reconhecimento do direito geraria o silêncio como única garantia de segurança jurídica. 

Assim, não será ilícita a ofensa sempre que o informador tenha agido com um mínimo de 

diligência que tenha lhe levado a crer que a transmissão da informação era verdadeira, ainda 

que ela fosse falsa. 
126

Fora essa hipótese, de prova da inverdade subjetiva realizada pela vítima, a proteção 

da honra somente deverá ser prestigiada quando a ofensa atingir a esfera privada do ofendido, 

ante o completo desinteresse público acerca da informação, que somente diz respeito ao 

círculo íntimo das pessoas. E, é imprescindível repetir, ainda assim essa tutela deve ser 

realizada através de meios extra-penais de solução de conflitos. É isso o que passaremos a 

tratar no capítulo seguinte. 
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III. O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA 

1. VISÃO HISTÓRICA: 

A Antigüidade, como é evidente, não conheceu os direitos individuais. 

Posteriormente, na época do absolutismo monárquico, a figura do rei tinha uma suposta tarefa 

de assegurar a paz. Mas, para tanto, passava-se aos governados a idéia de que a submissão de 

todos era imprescindível para a própria manutenção da ordem estatal. Para o rei “ser tolerante 

seria mais perigoso que ser severo ou cruel, pois as conseqüências de qualquer complacência 

derramariam mais sangue e seriam mais devastadoras que a severidade momentânea. Se o 

monarca admitisse oposição, sem dúvida se libertaria de responsabilidades, mas carregaria a 

culpa por todas as agitações que nascessem da tolerância”. 
1
 Essa desculpa, por mais absurda 

que possa parecer, era um dos fundamentos da opressão então existente. 

Os direitos e garantias individuais, então, surgiram como uma reação aos inúmeros 

abusos que eram cometidos pelas autoridades da antigüidade até o absolutismo.  Naquela 

época os indivíduos eram julgados sumariamente, sem direito à defesa, não raramente 

havendo condenação de inocentes.  E as penas eram cruéis e desproporcionais à conduta, 

costumeiramente se punindo pequenas infrações com a pena de morte. Destarte, o surgimento 

de um verdadeiro modelo penal “garantista” ocorreu no período subseqüente ao absolutista, 

oriundo do crescimento da classe burguesa, com a conseqüente necessidade de atendimento 

de seus anseios econômicos, sociais e políticos. 

Neste passo, foi com o iluminismo que surgiu o primeiro embrião do princípio da 

intervenção mínima. Em 1764, quando publicou anonimamente a primeira edição do clássico 

“Dos Delitos e das Penas”, Beccaria já afirmava que todo ato de autoridade de um homem 

contra outro homem, que não resultasse da absoluta necessidade, era tirânico. O direito do 

soberano de punir os delitos apenas poderia se fundamentar na necessidade. 
2
 Mesmo não 

tratando propriamente do princípio da intervenção mínima, o conteúdo da sua afirmação já faz 

perceber de onde deriva a sua origem. 

Com a eclosão da Revolução burguesa foi elaborada a Declaração Francesa dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, a qual seguiu a orientação “iluminada” então 
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crescente. Deveras, em seu art. 8º ela pretendeu impor o caráter subsidiário do direito penal. 

Dispôs a declaração que “a lei apenas deve estabelecer pena estrita e evidentemente 

necessárias”. 

Quanto ao tratamento específico do princípio na história, belo panorama é traçado 

por Luiz Luisi. Segundo ele, Mittermaier, em trabalho datado de 1819, já criticava a excessiva 

extensão da legislação penal, bem como a idéia, então dominante entre os legisladores, de que 

a coação penal era o único meio para combater qualquer força hostil que se pusesse em 

contradição com a ordem jurídica. Pela mesma trilha andou Reinhart Frank, em 1898, o 

mesmo acontecendo em período mais recente com Carlos Enrico Paliero, para quem a 

hipertrofia do direito penal se caracterizava como um crescimento patológico da legislação 

repressiva. 
3

Especificamente quanto aos crimes contra a honra, Luisi faz referência a obra 

aparecida em 1855, na qual o magistrado e criminalista Giuseppe Puccioni, comentando o 

Código Penal da Toscana de 1853, falava em delitos de mínima importância e na ameaça da 

pena de prisão a simples injúrias. 
4
 Não é de agora, pois, que se fala no excesso da repressão 

penal para a ofensa a tais espécies de bens jurídicos. 

Verifica-se, por conseguinte, que já é antiga a rejeição científica da excessiva 

inflação da legislação penal. Na verdade, ela já seria decorrente do processo de secularização, 

caracterizado pela separação entre a ciência e a moral religiosa, especialmente entre crime, 

pecado e imoralidade. De fato, esse processo já deveria ter operado uma imediata 

minimalização na intervenção do direito penal no plano prático. Enquanto nos modelos pré-

seculares havia a possibilidade de criminalização da esfera de consciência, na estrutura 

proposta pelos pensadores iluministas esse tipo de ingerência passou a ser inconcebível, 
5
 o 

que certamente passou a limitar, embora teoricamente, o âmbito de atuação do legislador 

repressivo. 

No Brasil, o Código Criminal do Império, de 16 de dezembro de 1830, seguiu a 

orientação, substituindo os abusos das Ordenações que lhe antecederam, racionalizando o 

direito penal. Todavia, em sentido contrário caminhou nossa legislação criminal subseqüente. 

O primeiro Código Republicano, de 1890, sofreu um grande número de alterações e 

acréscimos ao longo dos anos, inclusive por meio da edição de legislações extravagantes. A 

situação tornou-se tão complicada que o governo se viu obrigado a editar, em 1932, uma 
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consolidação das leis penais, para que se pudesse ter uma noção do que estava penalmente em 

vigor. 
6
  

Situação análoga ocorreu com o Código Penal de 1940, ainda vigente. A ele foi 

acrescentada uma gama de leis penais incriminadoras, em sua maioria, totalmente 

desnecessárias. 
7
 Ademais, depois se multiplicaram as leis criminalizadoras, o que chegou até 

a tornar difícil conhecer a maior parte dos tipos penais em vigor no nosso país, mesmo para os 

operadores do direito.  

No momento há quem diga iniciar-se uma tentativa de inversão da tendência 

criminalizadora, senão suficiente, pelo menos configurando uma luz no fim do túnel. A 

constatação do fracasso da pena privativa de liberdade, pela pesquisa empírica nos últimos 

cinqüenta anos, teria levado a uma política criminal que postula a permanente redução do 

âmbito de incidência do sistema penal. 
8
  

Na Europa o problema levou à adoção de medidas visando à despenalização das 

chamadas bagatelas criminais, assim como a imposição de determinados critérios que devem 

orientar o legislador quando da criminalização. 
9
 Aqui também foram tomadas algumas 

medidas por meio das Leis 9.099/95 e 10.259/01. Elas, porém, ainda são bastante tímidas 

frente ao problema da capacidade judicial e policial de abrangência do problema, ao péssimo 

sistema penitenciário brasileiro e, principalmente, à restrição da necessidade de repressão 

criminal como meio exclusivamente imprescindível para a pacificação da sociedade. 

O seguimento de uma verdadeira política redutora do sistema repressivo limita-se a 

argumentações meramente teóricas, acadêmicas, quase sempre realizadas pela doutrina que 

estuda a matéria, mas lamentavelmente não seguida pelo legislador pátrio, que pouco se 

preocupa em conferir efeitos práticos ao princípio, não só deixando de criminalizar condutas 

de pouca gravidade, mas até criminalizando outras desnecessárias. 

O caráter de ultima ratio da política social, na realidade, não tem, ao longo dos 

séculos, ido além do simples discurso, da mera retórica sem conseqüências práticas de relevo, 

pois o sistema penal só tem se avantajado enormemente em peso e tamanho. Deixa de ser 

subsidiário para ser, ao menos na aparência, o principal instrumento de controle social. Não é 

raro ver criminalizada toda sorte de bagatelas. Não é raro que o profissional do direito, 

perplexo diante de um fato que lhe apresentam como criminoso, somente o saiba depois de 

uma laboriosa pesquisa legislativa, quando então se depara com uma lei que jamais dela teve 
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remota notícia, tal lhe é a artificialidade. 
10

 Tanto que, no Canadá, em 1974, a comissão 

encarregada da reforma penal fez um levantamento dos crimes previstos legalmente, 

encontrando o incrível número de 41.582 tipos penais. 
11

2. A INTERVENÇÃO MÍNIMA EM OUTROS PAÍSES 

O princípio da intervenção mínima, assim como ocorre no Brasil, não se encontra 

expressamente previsto na maior parte das legislações constitucionais e penais dos diversos 

países ocidentais. Na Itália, por exemplo, a doutrina identifica o princípio apenas 

implicitamente, como decorrência dos arts. 43 e 49 do Código Penal, que exigem um 

resultado danoso ou perigoso como elemento estrutural do delito. 
12

Na Espanha, a Exposição de Motivos do Projeto de Código Penal de 1980, que 

serviu de base à proposta de Anteprojeto de Código Penal de 1983, acolhia o princípio. 
13

 Já 

em muitos sistemas socialistas o requisito era enunciado expressamente nos Diplomas Penais, 

malgrado como uma condição cuja ausência produzia uma eximente remetida à valoração 

eqüitativa do juiz, não como um elemento estrutural do delito. Era o caso, por exemplo, do 

Código Penal Soviético, cujo art. 7º excluía a punibilidade do delito que, pela sua escassa 

relevância, não implicasse perigo social. 
14

Contudo, nos dias atuais a Constituição Portuguesa é uma exceção que trata 

expressamente da matéria, ainda que de forma não tão ampla, limitando-se ao princípio da 

necessidade da tutela penal. Ele está previsto no seu art. 18º - 2. Reza o dispositivo que a lei 

só pode restringir a liberdade nos casos expressamente previstos na Constituição e, ainda 

assim, limitando-se as restrições ao necessário para a salvaguarda de outros direitos 

constitucionalmente previstos. 

Em Portugal, aliás, o movimento de descriminalização vem sendo prosseguido pela 

legislação codificada, o que se revela a partir de uma comparação entre as partes especiais do 

CP de 1886 e de 1982 e pela Reforma do último em 1995. 
15

 Apesar disso, como dito no 

capítulo II, item 3, permanece a criminalização das ofensas à honra. 
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De qualquer modo, à falta de expressa regulamentação positiva da matéria na 

maioria dos ordenamentos jurídicos internos, é a doutrina que efetua sua construção implícita, 

o que será abordado com o necessário aprofundamento no capítulo seguinte. Por esse motivo, 

inclusive, nos permitiremos deixar de fazer referência aos inúmeros autores estrangeiros que 

aderem ao princípio, aguardando a devida oportunidade para tanto. 

3. A INTERVENÇÃO MÍNIMA NA FILOSOFIA E NA DOGMÁTICA

3.1 ASPECTOS FILOSÓFICOS 

No início do século XX, é importante observar, o mundo ocidental afastou-se aos 

poucos do Estado liberal, ingressando em uma nova etapa histórica, a do Estado social, 

portanto mais intervencionista. A grande liberdade antes conferida aos diversos setores sociais 

findou por aplicar inúmeras desigualdades materiais, decorrentes da diferença de força 

econômica existente entre as pessoas. Os mais “fortes” terminavam fazendo o que quisessem 

com os mais “fracos”. Daí a necessidade de maior participação do Estado nos inúmeros ramos 

do direito, o que inclusive incrementou várias regulamentações no âmbito não penal, em 

especial no administrativo. 

Nisso, no entanto, não há qualquer incompatibilidade com a intervenção mínima. 

Embora o princípio já fosse coerente com o Estado liberal, inexiste contrariedade dele ao 

Estado Social. De fato, ao tempo em que hoje se considera positiva uma intervenção 

assistencial, protetora e de fomento por parte dos órgãos públicos, deve ser evitada ao 

máximo a sua excessiva atividade repressiva. A admissão de um Estado Social, que intervém 

à procura do bem-estar dos cidadãos, não obriga a postular um intervencionismo criminal que 

restrinja a liberdade desses mesmos cidadãos. 
16

O mesmo se diga quanto ao Estado de Direito Contemporâneo, sucessor do Estado 

Social. Ainda que exija o seguimento de um modo jurídico-formalmente válido, passou a 

cobrar do jurista também a responsabilidade de procurar e encontrar a solução mais justa para 

cada um dos problemas. 
17

 Seria um meio termo entre o positivismo exacerbado do Estado 

Liberal e o desprezo do jurídico inerente ao Estado Social. 
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Mas se não há tal incompatibilidade, então quais seriam as razões filosóficas 

indicadoras, na prática, de um aumento da inflação penal, tal qual demonstrada no item 1 

supra, relativo à visão histórica do instituto? 

Em primeiro lugar, talvez antigamente a moral fosse tida como um valor mais 

importante, havendo verdadeira preocupação dos indivíduos no cumprimento de obrigações 

meramente éticas, ainda que elas não recebessem um respaldo jurídico. Se no passado, por 

exemplo, boa parte das pessoas honrava seus compromissos independentemente de um 

documento escrito, atualmente muitas delas não o fazem mesmo diante de uma exigência 

formal. 

Agora há uma tendência a converter-se em excepcional o fato de uma conduta ser 

reprovada socialmente como imoral, a despeito de não contrária ao direito. Ocorre que a 

liberação de proibições morais ao mesmo tempo pode conduzir ao incremento de proibições 

penais, 
18

 justamente para tentar evitar a prática de condutas que antes não seriam cometidas 

por respeito à moralidade. 

Nisso não apresentamos qualquer contradição às nossas idéias, seja à relativa à 

importância do princípio de secularização, seja no tocante à desnecessidade de reprovação 

penal da honra. Não temos nenhuma intenção de supervalorizar as reprovações penais de atos 

meramente imorais, como acontecia antes do iluminismo. O que queremos dizer apenas é que 

o abandono de valores éticos, a aplicação da chamada “lei do mais esperto”, a falta de respeito 

para com o direito alheio, tudo isso contribui para que as vítimas exijam uma repressão penal 

dos ofensores, à falta de reprovação social das respectivas condutas, tamanha a aceitação da 

comunidade com tais atitudes. 

Um segundo fator é que se antes as classes menos favorecidas eram contrárias ao 

direito penal, que representava nada mais que os ideais das classes dominantes, hoje a 

situação, em alguns setores, está se invertendo exageradamente. Forte influência na 

criminalização desnecessária de condutas tem sido manifestada, por exemplo, por associações 

ecologistas, feministas, de consumidores, de vizinhos, pacifistas, anti-discriminatórias ou, em 

geral, pelas organizações não governamentais (ONGs). 
19

 Embora a proteção dos seus 

interesses seja bastante louvável, a pleiteada ampliação do direito penal, na grande maioria 

das vezes, além de desnecessária, ofende seus princípios básicos. 
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Há ainda a deficiência dos meios extra-penais de combate aos ilícitos. Silva Sánchez 

faz menção ao direito civil e ao administrativo. Estamos com ele na crítica a este último ramo 

do direito. A incontrolável burocratização, aliada à corrupção, gera um sentimento de 

desconfiança em relação às Administrações Públicas, ocasionando o descrédito relativo aos 

instrumentos de proteção específicos desse setor, sejam preventivos ou repressivos. 
20

 E isso 

termina levando ilícitos meramente administrativos para o campo penal. 

Quanto ao direito civil, o catedrático da Universidade da região Basca refuta o 

modelo de seguro das indenizações, afirmando que há diminuição da diligência do agente por 

já estar o dano segurado, de um lado, não correspondendo o montante padronizado, de outra 

parte, a uma compensação ao menos minimamente próxima da integralidade. 
21

 Sob este 

aspecto, no entanto, cremos que problema muito maior, ao menos no Brasil, está no processo 

civil e em questões mais ligadas à sociologia. No primeiro caso, em função da deficiência dos 

meios de proteção aos credores, permitindo que os devedores, na prática, se desfaçam dos 

seus bens, colocando-os em nome de terceiros, deixando de honrar seus compromissos. No 

segundo caso, em função da grande dificuldade financeira de boa parte da população, a qual 

realmente não teria patrimônio apto ao pagamento, permitindo que o ilícito fique sem 

nenhuma punição. 

Além disso, com a globalização e o conseqüente surgimento de outros riscos sociais, 

é certo que as pessoas passaram a se sentir menos seguras. Isso, sem dúvida, pode ter 

contribuído para os ideais de majoração da criminalização. Mas se existissem outros meios 

eficazes de repressão a condutas ofensivas aos direitos das pessoas, certamente essa fome 

tipificadora não existiria. Ou no máximo seria bem menor. 

Não se deveria acolher a tendência de considerar o direito penal o instrumento mais 

idôneo para resolver os principais problemas de uma sociedade em crise, ainda que outros 

ramos sejam deficitários. Até porque a função do direito penal se distingue da função de 

outros setores do direito, não só em razão da maior gravidade de suas sanções, mas também 

pela maior desvalorização dos fatos que infringem suas normas. 
22

 Daí a ilegitimidade de sua 

utilização em face da maior eficácia que poderia apresentar em relação a sanções não penais. 

Beccaria, desde o século XVIII, já indicava uma razão filosófica pela qual o direito 

penal somente deve ser utilizado em casos imprescindíveis. Segundo ele, foi a necessidade 

que constrangeu os homens a cederem parte da própria liberdade. Mas isso estando certo de 
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não desejar entregar senão a menor porção possível dessa liberdade, somente aquela parte que 

baste a induzir os outros a defendê-lo. 
23

 Nos dias de hoje, Roxin acrescenta ainda outra 

justificação para limitar a intervenção criminal ao fracasso de outros meios político-sociais de 

evitar um comportamento ilícito. É o fato de poder a punição penal prejudicar a existência 

social do condenado, arrastando-o para a margem da sociedade, tendo até mesmo um efeito 

socialmente nocivo. Por isso, defende que se deva preferir, no lugar da punição, todas as 

medidas que possam evitar uma perturbação social, mas que tragam para o condenado 

conseqüências menos incisivas. 
24

Assim externada uma breve abordagem filosófica do princípio, cumpre-nos agora 

adentrar nos seus aspectos dogmáticos, o que será realizado no tópico seguinte. 

3.2 ASPECTOS DOGMÁTICOS 

Pelo princípio da intervenção mínima, o direito penal somente pode ter lugar nos 

casos de ofensas muito graves e aos bens jurídicos mais importantes. A sanção penal é a 

forma mais drástica de coibir a violência. Mas ela corresponde a outra violência, agora 

cometida pelo Estado com o respaldo da legalidade, em proveito, ao menos em tese, da 

coletividade. Por conseguinte, deve ser aplicada excepcionalmente, não apenas quando os 

meios não penais não consigam atender fins preventivos, repressivos e compensatórios, mas 

também de forma limitada à gravidade do ilícito cometido. Isso, inclusive, a compatibiliza 

com a teoria de fundamento constitucional estrito dos bens jurídicos, já estudada no item 3.2. 

do capítulo I. 

Embora a honra tenha uma relevante dignidade, ela deve ser compatibilizada com a 

liberdade de manifestação de pensamento, inclusive em prol da formação de uma opinião 

pública livre e verdadeira, como demonstrado no capítulo anterior. De qualquer modo, mesmo 

nos casos em que a sua proteção deva prevalecer, exigindo-se a coibição de suas ofensas 

desarrazoadas, não se deveria manter a tipificação penal. Isso não seria suficiente para 

legitimar a manutenção da criminalização. 

O surgimento de um bem jurídico não implica necessariamente na existência de um 

delito. A sua proteção pode ocorrer de formas diferentes, sendo o direito penal a última 

ferramenta a ser utilizada, sempre levando em conta a política criminal, sopesando a 

gravidade dos fatos e nunca esquecendo que o conceito de conduta desviada é muito mais 
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amplo que o de delito. 
25

 Todo delito deve ser uma conduta desviada, mas nem toda conduta 

desviada caracterizará obrigatoriamente uma infração penal. 

Assim, o direito penal deixa de ser necessário para proteger a sociedade quando a 

tutela pode ser obtida por outros meios, que serão preferíveis enquanto menos lesivos para os 

direitos individuais. 
26

Garantir a convivência pacífica na sociedade é a finalidade do direito penal. Mas ela 

está condicionada a um pressuposto limitador: “a pena só pode ser cominada quando for 

impossível obter esse fim através de outras medidas menos gravosas. O direito é 

desnecessário quando se pode manter a segurança e a paz jurídica através do direito civil, de 

uma proibição de direito administrativo ou de medidas preventivas extrajurídicas”. 
27

  

No seu aspecto dogmático, o princípio da intervenção mínima pode ser dividido em 

dois postulados básicos: são os sub-princípios da necessidade e da eficácia, o primeiro deles 

subdividido na natureza subsidiária 
28

 e no caráter fragmentário do direito penal. Visando uma 

melhor exposição didática de cada um, passaremos, a partir de agora, a estudá-los 

separadamente. 

3.2.1 O Princípio da Necessidade: 

Há mais de 200 anos já se disse que foi a necessidade que constrangeu as pessoas a 

abrirem mão de parte da própria liberdade. Mas isso na certeza de que a entrega se limitaria à 

menor parte dela, àquela mínima necessária à convivência em sociedade. Agora, então, 

estudemos o aspecto dogmático do princípio da necessidade, partindo da sua subdivisão na 

subsidiariedade e na fragmentariedade do direito penal.  

3.2.1.1 A natureza Subsidiária do Direito Penal: 

A intervenção do direito penal só tem razão de ser quando não forem suficientes os 

meios previstos nos demais ramos do direito. Em outras palavras, a criminalização de 
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condutas só deve ocorrer de forma subsidiária, quando afastada a viabilidade de imposição de 

outras formas não-penais. 

Muñoz Conde sustenta que a expressão subsidiariedade é muito adequada para 

produzir equívocos. E justifica sua afirmação com base na origem da expressão. Para o 

catedrático de Sevilla, ela é oriunda da teoria das normas de Binding, decorrendo de uma 

defendida ausência de autonomia do direito penal frente a outras disciplinas, o que realmente 

não está correto. 
29

Tranqüila é a orientação atual relativa à autonomia científica do direito penal em 

relação a outros ramos do saber jurídico. Independentemente de inúmeras argumentações 

filosóficas, parece-nos simples a conclusão, decorrente de uma série de institutos próprios, 

não só com aspectos técnicos diferentes, mas até, muitas vezes, completamente inéditos ao 

direito não penal, o que exige todo um estudo independente, a despeito de inter-relacionado 

com as demais disciplinas. 
30

É preciso, portanto, que fique claro o sentido da expressão “subsidiariedade do 

direito penal”. A autonomia científica não retira sua natureza concomitantemente subsidiária. 

Subsidiária não como subordinação a outras disciplinas, mas na intenção de que ele só deva 

ser utilizado quando as demais áreas do direito não conseguirem a pacificação social.  

Apesar de haver posição minoritária em sentido oposto, prevalece o entendimento de 

que todo ilícito, antes de ser uma infração penal, é obrigatoriamente uma violação ao direito 

não penal. Existe uma unidade do ordenamento jurídico em todos os ramos e um conceito de 

antijuridicidade válido para todos eles. O que varia são apenas os efeitos que se prevêem em 

um e outro e o que cada um configura de acordo com suas necessidades e autonomamente. 

Ademais, a absoluta autonomia do direito penal em seus efeitos não leva ao seu emprego de 

qualquer modo, em qualidade e quantidade, para proteger bens jurídicos. Pelo contrário, com 

o princípio da intervenção mínima se quer dizer que os bens jurídicos não só devem ser 

protegidos pelo direito penal, senão também ante o direito penal. 
31

  

No Brasil prevalece o mesmo entendimento. O direito penal não cria um sistema 

exclusivo, próprio, de ilicitudes, fora ou além da ordem jurídica vigente, mesmo porque a 
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ilicitude é uma só. Ele apenas sanciona mais gravemente fatos que já são proscritos, explícita 

ou implicitamente, pela ordem extra-penal. 
32

Devidamente explicado o real sentido do termo “subsidiariedade”, passemos agora 

para as formas de sua atuação. Elas podem ser de duas maneiras: uma externa outra interna. 

Nesta, a solução deve acontecer dentro do sistema repressivo, amenizando a intervenção 

penal, mitigando o mal que causa a pena, o que ocorre através do movimento político-

criminal conhecido por despenalização. Naquela, os problemas são solucionados por meio de 

controle social derivado de outros ramos do direito, ou mesmo de outras alternativas de 

controle não formais. 
33

Destrinchando a explicação Luisi menciona que são três os processos para deter a 

galopante inflação penal: “a descriminalização, a despenalização e a diversificação”. 
34

 A 

primeira é a maneira externa, operando-se a supressão da natureza penal de certos tipos 

delituosos. As duas últimas configuram a maneira interna acima referida. 

Através da despenalização o fato não perde seu caráter delituoso, mas se procura 

evitar, restringir ou dificultar a aplicação e a execução das penas, especialmente a privativa de 

liberdade, o que se dá, principalmente, através de soluções processuais, como a restrição da 

rigidez do princípio da obrigatoriedade da ação penal, ou mesmo pela sua substituição pelo 

princípio da oportunidade. No Brasil, esta segunda faceta da subsidiariedade vem sendo 

cumprida, recebendo o aplauso de Luisi, 
35

 para quem a transação e a suspensão condicional 

do processo estão recebendo exitosa aplicação. 
36

  

Voltemos, no entanto, à atuação externa da subsidiariedade, isto é, à 

descriminalização, por ser o ponto central da defesa no presente trabalho. Sob este aspecto, 

Roxin diz existirem, principalmente, três alternativas prévias à sanção criminal. A primeira 

corresponderia à indenização de direito civil; a segunda a medidas de direito público, tais 

como controle, revogação de autorizações e permissões, proibições e mesmo fechamento de 

empresas; a terceira consiste em um direito de contravenção especial, 
37

 com sanções 
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legislativamente, pela primeira vez, na República Federativa Alemã, em meados do século passado, através de 
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pecuniárias ao invés da pena, tendo sido o caminho seguido pelo direito penal alemão nas 

últimas décadas. 
38

  

Mir Puig, embora em linha análoga, aponta ainda outras alternativas, inclusive 

indicando uma ordem que deveria ser seguida pelo Estado antes da criminalização de 

condutas. Ensina que deverá preferir-se, principalmente, a utilização de meios desprovidos de 

caráter de sanção, como uma adequada política social. Posteriormente, devem seguir as 

sanções não penais, como as civis (por exemplo, a impugnação e nulidade de negócios 

jurídicos, a repetição por enriquecimento ilícito, a reparação de danos e prejuízos) e as 

administrativas (multas, sanções disciplinares, privação de concessões, etc.) Só quando 

nenhum dos meios anteriores forem suficientes, estará legitimado o recurso da pena ou da 

medida de segurança. 
39

Além de tudo isso, a intervenção penal somente se justifica quando a superação dos 

conflitos não possa ser confiada, exclusiva ou alternativamente, às próprias pessoas 

diretamente envolvidas, à família, ou à comunidade, a exigir uma interferência exterior ou 

extremada; quando esse mesmo conflito não possa ser suficientemente reprimido pela força 

da censura das convenções sociais, da opinião pública, da moral, ou da religião ou, conforme 

o caso, pelas normas disciplinadoras do esporte, do trabalho, da escola, dos grêmios, dos 

condomínios, etc.; ou que melhor possam ser prevenidos pela ciência, pela informação, pela 

assistência social ou, nos casos mais graves, pela execução de sanções extra-penais. 
40

 Ora, 

até mesmo Feurbach, há bastante tempo, quando a intromissão estatal na vida das pessoas era 

extremamente exagerada, quando ainda não existia um conceito material de crime 

relacionando-o à violação ou exposição a perigo de um bem jurídico tutelado penalmente, já 

dizia ficar fora de dúvida que as intromissões éticas, a exemplo da educação e da religião, não 

estavam excluídas, configurando o fundamento último de todas as instituições coativas, 

condicionando sua eficácia. 
41

  

Especificamente no tocante aos crimes contra a honra, Hungria atribuía legitimidade 

à sua incriminação. Segundo ele, a descriminalização dessas condutas poderia gerar violentas 

reações no seio da comunhão social. Limitar a sanção a aspectos civis, sustenta, seria o 

mesmo que deixar sem qualquer punição os indivíduos insolventes ou que facilmente 

                                                                                                                                                              

modelo agora seguido em diversos outros países, como Portugal, Suíça e Itália. Através do sistema, infrações 

brandas, em especial as contravenções penais, passaram ao direito administrativo, não penal, de mera ordenação 

social, o que se caracterizou como uma adequada e conveniente forma de descriminalização. (DIAS. Jorge de 

Figueiredo. Ob. cit., p. 157-158, 2007). 
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pudessem frustrar uma execução civil. 
42

 Com todo o respeito ao pensamento de um dos mais 

brilhantes penalistas brasileiros de todos os tempos, a solução desses conflitos pode, em 

inúmeras vezes, ser solucionada até mesmo por meios extra-penais, seja por sanções aplicadas 

pela justiça desportiva, em condomínios, pelos diretores de escolas, etc. Nas hipóteses 

minoritárias em que tais meios não forem suficientes, o direito civil, trabalhista, 

administrativo, e outros poderão intervir.  

O que não se deveria aceitar, em hipótese alguma, seria a manutenção da 

criminalização de condutas ofensivas à honra. Ainda que previstas em leis penais de diversos 

países, é reação manifestamente excessiva. Na pior das hipóteses a resposta e a indenização 

são suficientes e eficazes no controle e regulação do exercício da liberdade de expressão e 

informação e na reparação dos danos eventualmente causados por excessos decorrentes das 

manifestações do pensamento. 
43

Ainda que tais medidas não fossem suficientes, a discussão sobre um endurecimento 

de algumas normas não penais também poderia contribuir bastante para solucionar a questão, 

evitando a justiça privada. Ora, de acordo com o art. 649, IV, do Código de Processo Civil, a 

integralidade da remuneração mensal das pessoas é absolutamente impenhorável, o mesmo 

acontecendo com a poupança, no limite de 40 salários mínimos (inciso X, do mesmo 

dispositivo legal). Uma inovação legislativa que permitisse a penhora de certo percentual da 

remuneração, em especial quando ela não for baixa, e de parte ou mesmo da integralidade da 

poupança do ofensor à honra alheia, ao tempo em que fosse muito menos drástica que uma 

sanção penal, atenderia boa parte das execuções que atualmente são frustradas. O que precisa 

ficar claro é que o direito penal não pode ser utilizado como instrumento para solucionar 

todos os problemas de uma sociedade em crise. 

E vamos até mais longe. O direito penal sequer pode ser utilizado em razão 

exclusiva da incapacidade de outros meios para a solução dos conflitos. Se eles são falhos, 

seja pela grande falta de estrutura social, seja pela deficiência da legislação não penal, isso 

não justificará, por si só, a intervenção penal, a qual, repita-se, estará condicionada aos 

ataques mais graves e aos bens jurídicos mais importantes. E este é exatamente um dos 

aspectos da sua fragmentariedade, como iremos demonstrar. 
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3.2.1.2 O caráter Fragmentário do Direito Penal: 

A segunda característica do princípio da intervenção mínima, mais especificamente 

do princípio da necessidade, é o caráter fragmentário que deve impregnar o direito penal, o 

qual pode ser bem visualizado através de três distintas formas, muito bem expostas por 

Muñoz Conde, as quais serão utilizadas na nossa exposição, embora com uma pequena 

inversão na sua ordem. 

Uma primeira característica da fragmentariedade é aquela que limita a proteção 

penal a uma parte do que os demais ramos do direito apresenta como antijurídico. 
44

 Para o 

ordenamento jurídico, no seu aspecto global, é importante uma série de bens e interesses da 

sociedade. Daí a existência de inúmeros ramos do direito, tais como o civil, o tributário, o 

administrativo, o comercial, etc. Mas ao direito penal deve ficar reservada uma mínima 

proteção de tais bens ou interesses, sendo-lhe importante apenas a menor parcela das 

respectivas violações. Assim por exemplo, nem todos os bens jurídicos tutelados pelo direito 

civil também o serão pelo sistema repressivo. 

Uma segunda característica é aquela que impõe uma defesa de determinado bem 

jurídico somente contra ataques de especial gravidade. 
45

 Por meio deste aspecto da 

fragmentariedade, ainda que a certo bem jurídico seja dada relevância penal, isso não 

implicará necessariamente em proteção repressiva a qualquer tipo de ofensa.  

Na linha de Bustos Ramirez, nem todo bem jurídico deve ser protegido sempre ou 

em suas diferentes modalidades, tampouco na mesma intensidade, por um tipo penal. 
46

 Este 

aspecto também é exposto por Mir Puig. Para o catedrático espanhol o direito penal não pode 

sancionar todas as condutas lesivas aos bens que protege, senão apenas as modalidades de 

ataque mais perigosas para eles. E apresenta um excelente exemplo de sua aplicação, dizendo 

que, a despeito da proteção penal do patrimônio, nem todo tipo de ofensa a referido bem 

jurídico deve ser considerada crime, mas somente aquelas que o afetarem de forma mais 

perigosa. 
47

 É o que aconteceria, por exemplo, com um simples inadimplemento de uma 

dívida, não gerado intencionalmente, conduta tida como mera infração às normas de direito 

civil. Já a subtração não violenta de coisa alheia móvel, embora considerada crime pelo art. 

155 do Código Penal Brasileiro, apresenta sanção mais branda. Por fim o roubo, previsto no 
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art. 157 do mesmo diploma, é passível de uma sanção mais grave, de forma proporcional à 

gravidade da conduta. 

Mas tal gradação não é inteiramente cumprida quando há ofensa ao bem jurídico 

honra. Tanto a calúnia, quanto a difamação e a injúria são consideradas crimes, mesmo 

apresentando sanções abstratas distintas. Mas não faltaria quem, por exemplo, deixasse de 

considerar determinada injúria até mesmo como infração civil, não passando de mero 

aborrecimento. Assim, embora a criminalização da ofensa à honra não se justifique em 

nenhuma hipótese, ainda pior é a situação prevista na nossa legislação, que não faz qualquer 

distinção entre os diversos graus de violação, pretendendo sancionar todas elas criminalmente. 

Nessa linha, embora não totalmente conforme nosso pensamento, por parecer admitir algumas 

hipóteses excepcionais de criminalização das ofensas à honra, Figueiredo Dias explica que 

nem toda mentira socialmente danosa deve constituir um crime, o mesmo devendo ser dito do 

comportamento grosseiro ou mal-educado. 
48

Por trilha parecida caminha Polaino Navarrete. Para ele, o atual critério positivo 

adotado pelo legislador espanhol em relação à injúria, que exclui a exigência do animus 

injuriandi como elemento subjetivo necessário para a configuração do delito, não está de 

acordo com o princípio de intervenção penal mínima e necessária, por parecer evidente que 

nem todas as expressões e intenções vulneram a honra de uma pessoa, ou, pelo menos, nem 

todas a ofendem com a mesma intensidade. 
49

A terceira e última forma por meio da qual se mostra o caráter fragmentário do 

direito penal é a que exige deixar sem castigo as ações meramente imorais. E como exemplo 

de mera imoralidade, Muñoz Conde indica exatamente a mentira, 
50

 o que ratifica a forte 

relação com a correta maneira de proteção do bem jurídico honra, como tratado no capítulo 

anterior. Realmente, isso evidencia que a proteção jurídica da honra deve se compatibilizar 

com a busca pela formação de uma opinião pública livre e verdadeira – liberdade de 

pensamento. Ademais, até mesmo nos casos de informações mentirosas, estando ela no 

simples aspecto da imoralidade, ou pouco mais que isso, não deverá chegar ao ponto de exigir 

um castigo criminal, podendo perfeitamente ficar abrangida por outras áreas do conhecimento 

jurídico. 

Destarte, o caráter fragmentário não só impõe que a proteção criminal se origine de 

uma melhor seleção dos bens jurídicos ofendidos, mas também que esteja limitada, mesmo 
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nos casos de bens jurídicos de tamanha relevância, o que não nos parece o caso da honra, aos 

ataques mais intoleráveis ao convívio social. E, é bom que não esqueçamos, as agressões 

meramente imorais não são compatíveis nem com a dignidade penal de um bem jurídico, nem 

muito menos com as suas violações mais drásticas. 

3.2.2 O Princípio da Eficácia do Direito Penal: 

Ao se estudar o postulado de reduzida interferência penal é preciso ter em mente que 

ele não se limita a deslegitimar apenas tipificações penais desnecessárias, alcançando também 

aquelas que forem ineficazes ou inúteis. Aí está a importância do princípio da eficácia como 

corolário da intervenção mínima, princípio por alguns também chamado de idoneidade, 

utilidade ou efetividade. 
51

Eficaz, de acordo com a gramática portuguesa, é aquilo que produz o efeito 

desejado. 
52

 Portanto, para que uma lei penal seja eficaz, é preciso que ela alcance o que se 

propôs a fazer. É necessário, em curtíssima síntese, que a subseqüente pena obtenha êxito na 

prevenção especial e geral, conseguindo o resultado de pacificar a convivência social que 

poderia ser afetada pela prática da conduta proibida. Senão evitando a repetição da mesma 

conduta pelo condenado e pelos demais indivíduos, no mínimo reduzindo consideravelmente 

a sua prática. 

A necessidade da sanção penal conduz à exigência da sua utilidade, devendo ser 

afastadas as criminalizações incapazes de evitar os delitos. 
53

 Nem todos os bens jurídicos 

merecedores e necessitados de proteção penal são igualmente capazes e idôneos para isso. 
54

Portanto, a despeito da tipificação legal, se as condutas não deixarem de ser praticadas pelas 

pessoas em sociedade, até por não poderem ser privadas dos atos mais costumeiros do local 

em que vivem, de nada servirá, devendo ser evitada.

O princípio da utilidade, da idoneidade, obriga a considerar injustificada toda 

proibição da qual não derive a almejada eficácia intimidatória. Uma proibição não será útil 

quando se demonstre que não surtirá nenhum efeito. Se a quantidade de fatos concretamente 

penalizados não supera, de forma relevante, a dos não penalizados, a introdução ou 
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manutenção da criminalização não responde à finalidade de proteção de bens, que, aliás, são 

atacados pela clandestinidade de suas lesões, ocasionando apenas uma indesejável afirmação 

simbólica de valores meramente morais. 
55

  

Demais disso, a manutenção de uma proibição penal inútil, pior do que estar 

limitada a um caráter meramente simbólico, termina por trazer um efeito contrário ao tal 

simbolismo. Se o legislador se nega a reconhecer sua incapacidade, expõe a ordem jurídica a 

sofrer derrotas, se apresentando como um general incompetente em missões para as quais suas 

tropas não estão preparadas. 
56

Em consonância com Baratta, o princípio da idoneidade exige do legislador a 

realização de um atento estudo a respeito dos efeitos socialmente úteis que se deve esperar da 

pena. Somente deveriam subsistir as condições para sua introdução se, à luz de um rigoroso 

controle empírico, ficasse provado, ou fosse altamente provável, o surgimento de algum efeito 

útil em relação às situações em que se pressupõe uma grava ameaça aos direitos humanos. 
57

  

Reconhecemos ser difícil verificar se há ou não compatibilidade de determinada 

espécie delituosa com o aludido princípio. Uma comparação empírica, por exemplo, entre os 

resultados lesivos constatados na presença e na ausência da sua qualificação como infração 

penal, nem sempre é fácil de ser realizada. 
58

 De qualquer modo, o grande problema é que os 

legisladores, em especial o brasileiro, raramente se preocupam em tentar efetuar qualquer 

estudo da espécie, limitando-se a criminalizar condutas de acordo com a conveniência de 

algumas classes que os pressionam. 

Enfim, ainda que a persecução e futura sanção penal sejam necessárias, por 

insuficientes os meios extra-penais de solução de conflitos, não se atenderá ao princípio da 

intervenção mínima, agora na sua modalidade eficácia, se a pena for politicamente inoperante, 

carecendo de efetividade ou idoneidade. 

4. OS CRITÉRIOS DE CRIMINALIZAÇÃO 

Apresentadas as primeiras considerações teóricas a respeito do princípio da 

intervenção mínima, cabe-nos, agora, estudar se há possibilidade de indicar quais os bens 

jurídicos que, respeitada a necessidade de tutela penal, devem ser objeto de previsão legal 

tipificadora. 
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Ferrajoli, ao tratar do assunto, apresenta um grande problema, qual seja a idéia de 

que uma resposta à questão axiológica externa sobre “o que proibir” tenha de fornecer um 

critério positivo de identificação dos bens que realmente necessitam de tutela penal. Mas o 

próprio professor italiano apresenta excelente resposta, demonstrativa de que o suposto 

problema, na verdade, não passa de um equívoco. De fato, a teoria dificilmente poderá nos 

dizer positivamente que uma determinada proposição penal é justa enquanto protege 

determinado bem jurídico, podendo apenas nos oferecer uma série de critérios negativos de 

deslegitimação. 
59

 Portanto, não há que se falar em viabilidade de indicação precisa dos bens 

jurídicos que deverão ser protegidos positivamente, nem mesmo se utilizarmos os principais 

postulados do minimalismo penal. 

Na linha de Regis Prado, “os bens dignos ou merecedores de tutela penal são, em 

princípio, os de indicação constitucional específica e aqueles que se encontrem em harmonia 

com a noção de Estado de Direito Democrático”. 
60

  

Tentando objetivar mais a questão, embora sempre ressaltando o caráter político das 

formas de seleção das proibições penais, Ferrajoli aponta alguns critérios para a tutela 

máxima de bens com o mínimo necessário de castigo. 

Nesse passo, além dos princípios da utilidade e da subsidiariedade, já tratados acima, 

diz que somente os ataques concretos a bens fundamentais podem justificar as proibições 

penais. E, para tanto, defende que nenhum bem justifica uma proteção penal se o seu valor 

não for maior que o dos bens privados pela pena. 
61

 Cremos, no entanto, que a afirmação não 

pode ser interpretada ao pé da letra. Somente quando o bem ofendido for de valor muito 

menor que a liberdade eventualmente privada pela sanção criminal é que o tipo não se 

justificará. Isso não autoriza, por exemplo, que se considere inconstitucional, ao menos no 

presente, todos os crimes não violentos contra o patrimônio, embora este valor seja, sem 

sombra de dúvidas, inferior ao valor liberdade. Não fosse assim, nem mesmo algumas 

agressões físicas poderiam ser criminalizadas, eis que a integridade corporal não seria, em tais 

situações, tão importante quanto a liberdade das pessoas. 

Mas o argumento se aplica perfeitamente aos crimes contra a honra. Apesar da 

dignidade do referido bem jurídico, sua violação não justifica a ofensa, ainda que praticada 

pelo Estado, de outro bem muito mais importante, como é o caso da liberdade. Na colisão 

entre a proteção penal da honra e a liberdade de pensamento, é a última que deverá 
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prevalecer. A aplicação de uma sanção penal é totalmente desproporcional à gravidade de 

uma ofensa à honra alheia. Não nos parece proporcional que alguém possa ser preso, por 

exemplo, mesmo em tese, por xingar outrem, ainda que o xingamento não se justifique. Para 

que uma pena obtenha o seu efeito, basta que o seu mal ultrapasse o bem que nasce do ilícito. 

Mas neste excesso de mal deve estar embutida apenas a infalibilidade da pena e a perda do 

bem que o delito produziria. Todo o resto é supérfluo e tirânico. 
62

  

Mas daí surgem as perguntas: é possível a criminalização de outros bens, não 

indicados especificamente pelo constituinte? De lado oposto, no caso de simples menção 

constitucional à proteção de certo interesse, tal proteção deverá ser obrigatoriamente penal? 

São essas as indagações que agora tentaremos responder. 

4.1 TUTELA DE BENS NÃO PREVISTOS NA CARTA MAGNA 

Diverge a doutrina sobre a possibilidade ou não de proteção penal de bens não 

previstos na Carta Magna. No direito português, por exemplo, Figueiredo Dias defende que 

todo bem jurídico penalmente relevante tem de encontrar uma referência na ordem 

constitucional dos direitos e deveres fundamentais, senão expressa, pelo menos 

implicitamente. 
63

 Porém, se atentarmos para o art. 18º - 2 da Constituição Portuguesa 

entenderemos facilmente seu raciocínio. De acordo com o já citado dispositivo constitucional, 

a restrição legal da liberdade somente pode acontecer para a salvaguarda de outros direitos ou 

interesses constitucionalmente protegidos. Mas daí surge um grande problema: a evolução da 

sociedade não poderia implicar em outras ofensas, então inexistentes quando da elaboração da 

Constituição? 

Diante de tal questionamento, o qual restaria sem resposta convincente caso seguido 

o modelo lusitano, atualmente prevalece a tese de que o bem jurídico-penal conta com 

legitimidade e validade se não é incompatível com a Lei Maior. 
64

 Se os valores 

constitucionais fossem os únicos a guiar a seleção dos bens jurídicos penais, haveria um 

estrangulamento da realidade social. 
65

 Pensamento contrário solidificaria o sistema jurídico, 

impedindo-o de acompanhar a evolução social. 
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A despeito da tese que circunscreve os bens jurídicos penais a numerus clausus

constitucionalmente relevantes, deixando para a sanção extrapenal a tutela dos demais não 

considerados relevantes pela Lei Maior, mais realista é a orientação, hoje dominante, que 

considera possível o objeto de tutela penal abranger bens que sejam corolários da 

momentânea realidade sócio-cultural, desde que não incompatível com a Carta Fundamental. 

E isso não contrasta com a Constituição, mas inclusive a favorece, por meio da conservação, 

dignidade e desenvolvimento da pessoa humana. 
66

De todo modo, mais importante para o nosso trabalho é questão relativa à imposição 

constitucional de criminalização, a qual será abordada a seguir. 

4.2 BENS CONSTITUCIONAIS E CRIMINALIZAÇÃO IMPOSITIVA 

Possivelmente serão poucos aqueles que questionarão, ao menos sob o aspecto 

jurídico, a obrigatoriedade que o legislador tem de criminalizar condutas que o constituinte 

optou por exigir a intervenção penal. É o que ocorre, por exemplo, com as condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente brasileiro, as quais deverão sujeitar os infratores não só a 

sanções administrativas e civis, mas também a sanções penais, na forma determinada pelo art. 

225, § 3º da Constituição da República Federativa do Brasil. Diante da nossa disposição 

constitucional, ainda que passível de discussões filosóficas, no mínimo as mais graves ofensas 

ao meio ambiente deverão ser objeto de tipificação penal. O mesmo acontecerá, outrossim, 

com o racismo (art. 5º, XLII), a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo (art. 

5º, XLIII). 

Porém, maior questionamento existe, até mesmo no âmbito dogmático, quanto à 

necessidade ou não de criminalização de condutas ofensivas a valores que, a despeito de 

protegidos constitucionalmente, não são objeto de nenhuma imposição de tutela penal. Uma 

resposta afirmativa levará à conclusão de haver imposição constitucional de tipificação penal 

de condutas ofensivas à honra das pessoas, eis que tal bem jurídico está protegido 

expressamente pela Lex Legum brasileira, mais precisamente no seu art. 5º, X. 

De um lado, alguns estudiosos defendem a obrigatoriedade da criminalização dos 

bens jurídicos previstos constitucionalmente. Para essa corrente não haveria opção legislativa, 

por exemplo, de tipificação de condutas ofensivas à ordem tributária, econômica, ou aos 

direitos individuais, como a honra e a intimidade. O simples fato de tais valores serem 
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protegidos pela Lei Maior já seria suficiente para impor ao constituinte derivado a 

criminalização de sua ofensa. 

Parecendo seguir tal linha de raciocínio se posiciona Luisi. Embora diga, em certa 

passagem, que o legislador não encontra nas Cartas Políticas um elenco definido e organizado 

dos bens que merecem tutela penal, cabendo-lhe a tarefa de selecionar, dentre os bens 

constitucionais, os mais relevantes e causadores de lesões mais graves, para tipificação no 

âmbito repressivo, especificamente no que toca aos crimes contra a honra entende que a 

norma contida no art. 5º, X da Carta de 88, ao proteger a honra e a imagem das pessoas, 

sugere a criminalização das condutas que ofendam a sua inviolabilidade. 
67

  

No entanto, a solução apresentada por esta corrente, data venia, não é a melhor. De 

fato, mais acertado está o ponto de vista que sustenta justamente o contrário. Segundo ele, a 

Constituição não determina a matéria a ser obrigatoriamente criminalizada, salvo exceções em 

que expressamente ordena a penalização, como nos casos mencionados acima (ilícitos 

ambientais, racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo). Assim, mesmo 

exercendo alguma influência norteadora sobre a questão, em regra não a determina 

obrigatoriamente. 

Adepto dessa segunda orientação é Figueiredo Dias. Ora, é justamente em nome do 

critério da necessidade, ensina ele, e da conseqüente subsidiariedade da tutela jurídico-penal, 

que não existem imposições jurídico-constitucionais implícitas de criminalização. Onde 

inexistam injunções constitucionais expressas não é legítimo deduzir a exigência de 

tipificação penal de condutas. 
68

Seguindo o mesmo entendimento, agora no Brasil, está Bianchini. A existência de 

valores com relevo constitucional não faz pressupor a imposição de tutelá-los penalmente. 

Esta escolha fica a cargo do legislador penal, significando dizer que não está obrigado a 

proteger penalmente todos estes bens ou valores constitucionais, em especial em razão da 

subsidiariedade do direito penal. Caso contrário, o bem jurídico deixaria de ser um critério 

limitador do direito penal, passando a fundamentar sua intervenção crescente, 
69

 o que deve 

ser refutado.  

Especificamente no tocante à honra, a previsão constitucional brasileira do inciso X 

do art. 5º parece-nos evidentemente insuficiente para exigir uma tutela penal. Não obstante 

trate da inviolabilidade da honra, expressamente diz a forma de repará-la, qual seja a 
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indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Tal norma, aliás, é 

complementada pelo inciso V do mesmo dispositivo, que também coloca à disposição da 

vítima o direito de resposta. Quanto ao inciso XLI, apenas reclama que a lei, que não precisa 

ser necessariamente penal, deverá punir qualquer discriminação atentatória dos direitos e 

liberdades fundamentais. Destarte, diferentemente do que a Carta Republicana brasileira fez 

com as infrações ambientais, com o racismo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o 

terrorismo, quanto à honra ela não só foi silente, como também tratou expressamente da 

forma máxima de reprimir a sua violação, a qual é evidentemente extra-penal. 

5. ALGUNS DADOS CRIMINOLÓGICOS 

5.1 A INCAPACIDADE PARA A PUNIÇÃO PENAL DA OFENSA À 
HONRA 

A despeito de objetivarmos principalmente um discurso seguidor de aspectos 

dogmáticos e filosóficos, como efetuamos ao longo da nossa exposição, agora adentraremos 

em breve digressão criminológica, mais voltada à exposição de algumas pesquisas empíricas 

que contribuem para a conclusão que pretenderemos apresentar ao final. Neste primeiro 

momento, utilizaremos alguns dados estatísticos colhidos principalmente através de preciosas 

informações do professor Gunther Arzt. Embora sejam referentes a informes germânicos, 

nada impede sua utilização como parâmetro global, por ser notória uma maior eficiência do 

Estado Alemão em relação à grande maioria dos países do mundo, dentre eles o Brasil. 

Inicialmente, entra em jogo a questão da chamada “cifra oculta”. Ela também é 

conhecida como cifra negra, correspondendo ao número de crimes que não ingressa nas 

estatísticas, o que acontece em razão de não serem conhecidos pelas autoridades competentes. 

Equivale à relação entre todos os crimes cometidos e aqueles que chegaram ao conhecimento 

da polícia, sendo variável conforme o tipo de crime. 
70

De modo global, Arzt esclarece que a ajuda de pesquisas permite aferir que na média 

de todos os casos suspeitos de crimes que chegaram ao conhecimento da polícia deve-se 

contar, no mínimo, com o mesmo número de crimes dos quais ela não tomou conhecimento.
71
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Já Paulo de Souza Queiroz aduz que a maior parte dos crimes ordinariamente praticados passa 

ao largo do conhecimento ou efetiva atuação do sistema penal. 
72

Seja como for, ainda que se considere uma cifra negra média de 50% para os delitos 

em geral, ela é bastante alta. Imagine-se, então, o que não acontece com os crimes contra a 

honra. Considerando que outros ilícitos penais chegam mais facilmente ao conhecimento das 

autoridades, sem dúvidas os delitos de mera expressão contribuem para aumentar aquele 

percentual. O furto de automóveis está entre os exemplos em que a cifra é quase igual a 

zero.
73

 Idêntica afirmação pode ser facilmente realizada quanto aos homicídios, latrocínios e 

algumas outras infrações penais mais graves. Mas o mesmo não se pode dizer quanto às 

calúnias, injúrias e difamações, tamanha a facilidade de suas práticas e aceitação pela 

sociedade. 

Realmente. Digamos que um jovem tenha superado o vício de fumar maconha, mas 

que, dias depois, um desafeto narre para algum conhecido dele (v.g. namorada, pai, etc) que o 

presenciou recentemente na prática do ato. Calúnia cometida, dificilmente sendo apresentada 

a queixa-crime. Mas há situações ainda piores, por incrível que pareça. Imaginemos que um 

vizinho chame o outro de “mau-caráter”, aborrecido com o seu freqüente descumprimento das 

mínimas normas condominiais. Ou mesmo que um professor chame um aluno de preguiçoso, 

tamanha a sua falta de compromisso com as tarefas que lhes foram passadas. Injúria praticada, 

também dificilmente parando nas prateleiras das Varas Criminais. 

É tão fácil o cometimento de crimes contra a honra que o próprio legislador 

brasileiro previu algumas causas de exclusão da antijuridicidade, ao menos para a difamação e 

para a injúria, baseadas exatamente em tais costumes. São os casos de imunidades relativas às 

ofensas irrogadas em juízo, à opinião desfavorável da crítica e ao conceito desfavorável 

emitido por servidor público no cumprimento do seu dever de ofício (art. 142 do Estatuto 

Repressivo Brasileiro). 
74

Mas a questão não para por aí. É importante a comparação entre o número de crimes 

conhecidos pelas autoridades em relação àqueles que são por ela elucidados. O professor Arzt 

mais uma vez apresenta uma estatística, dizendo que a polícia somente consegue elucidar 

50% dos crimes que chegam ao seu conhecimento, ressaltando que a cota de esclarecimentos 
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de crimes graves é consideravelmente mais alta, chegando a 90% no caso dos homicídios. 
75

Isso demonstra, através de uma lógica matemática, que em crimes mais leves, como é o caso 

da calúnia, difamação e injúria, a elucidação é ainda muito menor, ficando muito abaixo do 

referido percentual. 

Mas superada a quantidade de crimes que não chegam ao conhecimento das 

autoridades, bem como a de ilícitos que, mesmo chegando lá, não são elucidados, há ainda 

que se verificar o número de absolvições em comparação ao de condenações. Neste passo, 

embora a cota de absolvição, nos crimes em geral, seja bastante baixa – menos que 10%, 
76

não é essa a realidade dos crimes contra a honra. 
77

 Isso demonstra que sua repressão penal, 

muito mais do que em outros delitos, na prática é quase que inexistente, o que gera o temor de 

limitar a efetiva aplicação da sanção aos casos de “vítimas” detentoras de bastante poder.  

Diante de tudo isso, a constatação é simples: bem menos que 50% dos crimes contra 

a honra chegam ao conhecimento das autoridades criminais; desse número, também muito 

menos da metade é elucidada, reduzindo ainda mais a quantidade em comparação ao total 

praticado. Mas se não fosse o bastante, desse pequeno número a grande maioria ainda enseja a 

absolvição do acusado.  

Evidencia-se, pois, que a criminalização dos delitos de mera expressão é 

completamente incapaz de evitar a sua prática. De nada adianta prever legalmente como 

crimes condutas que continuam sendo praticadas com muita freqüência nas diversas 

comunidades, sem que o Poder Público consiga sequer investigá-las, não só pela deficiência 

da sua aparelhagem, mas principalmente em função da grande reiteração, decorrente não 

raramente de certa conformação social. 

Ora, um dos maiores freios aos ilícitos não é a crueldade das penas, mas a 

infalibilidade delas. A certeza de um castigo, ainda que moderado, causará sempre uma 

melhor impressão que o temor de um outro mais terrível, unido à esperança da impunidade. 
78

Embora a afirmação estivesse ligada especificamente às infrações criminais, ou seja, aos 

delitos, o mesmo raciocínio se aplica perfeitamente a qualquer espécie de ilícito. Sem dúvida 

seria muito melhor a certeza da aplicação de uma sanção não penal, do que criminalizar uma 

ofensa à honra que terminará impune na prática, retirando a utilidade da previsão penal. 

                                                  
75

 ROXIN, Claus; ARZT, Gunther; TIEDEMANN, Klaus. Ob. cit., p. 136, 2007. 
76

 ROXIN, Claus; ARZT, Gunther; TIEDEMANN, Klaus. Ob. cit., p. 138, 2007. 
77

 Dentre 16 (dezesseis) casos que foram levados ao Superior Tribunal de Justiça, em 2010, relativos ao delito de 

calúnia, nenhum deles sequer correspondeu a recurso contra condenação pelo Tribunal de origem, chegando até 

em boa parte dos casos a ser determinado o trancamento da ação penal respectiva (Disponível em 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=RESUMO&livre=CAL%DANIA&&b=A

COR&p=true&t=&l=10&i=10, acesso no dia 13/10/2010) 
78

 BECCARIA, Cesare. Ob. cit., p. 83, 2005. 



107

5.2 AS CONSEQÜÊNCIAS DE UMA PERSECUÇÃO EXCESSIVA 

Além do problema de terminar sendo excessivamente eventual e aleatória a efetiva 

punição penal das ofensas à honra, quando ela ocorre acarreta outros dois grandes problemas: 

a sobrecarga do Judiciário e dos demais órgãos de persecução penal, assim como a majoração 

das finanças públicas.  

Quanto mais aumentarem os dispositivos penais e, em conseqüência deles, os 

delitos, tanto menos será possível reagir à maioria dos crimes com penas privativas de 

liberdade. As instituições carcerárias e também os recursos financeiros necessários para uma 

execução penal humana estão muito aquém do necessário. Além disso, uma imposição 

massificada de penas privativas de liberdade não é político-criminalmente desejável. Afinal, é 

conhecimento criminológico seguro o fato de que, nos delitos pequenos e médios, que 

constituem a maior parte dos crimes, não é possível uma ressocialização através de penas 

privativas de liberdade. Não se pode aprender a respeitar a lei apenas através da supressão da 

liberdade. A perda do posto de trabalho e a separação da família, que decorrem da privação de 

liberdade, possuem ainda maiores efeitos dessocializadores. 
79

  

Nos últimos dez anos, as penas privativas de liberdade a serem executadas só 

chegaram, em média, a 6%, isto é, aproximadamente um quinze avos do total de condenações. 

Ao mesmo tempo, em 80-84% dos casos foi aplicada a pena de multa, a qual, portanto, quase 

quadruplicou. Se lembrarmos, ainda, que quase a metade de todos os casos é arquivado por 

meio da diversificação, poderemos reconhecer em que drástica medida a pena de liberdade 

está a recuar. 
80

 Não obstante seja muito boa esta constatação, ela pode gerar o perigo de 

prender aleatoriamente aquele que comete crimes mais leves. Se a grande maioria não vai 

presa, não teria porque prender uma minoria, ao menos pelo mesmo motivo, ainda que suas 

condições pessoais sejam diferentes, sob pena de incentivo ao direito penal do autor, um dos 

postulados do nazismo. 

Na realidade, o direito penal precisa ser observado pelo nosso legislador em face do 

princípio da intervenção mínima, para que fatos verdadeiramente delituosos não fiquem 

impunes como conseqüência do povoamento das prateleiras das Delegacias de Polícia e das 

Varas Criminais por autos referentes a pequenas infrações, que melhor estariam definidas 

como ilícitos administrativos. O recurso abusivo e indiscriminado da pena para pequenas 
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infrações origina uma massa de processos que entulham os pretórios, dificultando a aplicação 

da lei penal, enquanto uma massa enorme de condenados cria sérias dificuldades ao Estado, 

que nem sempre dispõe de meios para atender as conseqüentes despesas. A massa de 

condenados decorrente dessa legislação patológica, aliada à carência de recursos, 

principalmente das nações periféricas, faz com que a execução penal em primitivos presídios 

se faça em total afronta à dignidade da pessoa humana. 
81

  

Demais disso, a excessiva persecução, com a possibilidade de aplicação de 

conseqüente sanção penal, enfrenta o grave problema relativo aos elevados custos sociais, 

quase sempre irreversíveis: a marginalização da vítima, o asselvajamento e estigmatização do 

infrator, etc. É também uma intervenção marcada sistematicamente por toda sorte de violação 

dos direitos humanos. É, ainda, um sistema muito difícil de controle. 
82

 Agora pensemos neste 

custo social aplicado sobre um infrator da honra alheia. Seria, sem dúvida, excluir da 

possibilidade de convivência social alguém que pudesse nela estar incluído. 

Assim, devidamente constatado o descabimento da manutenção da criminalização da 

ofensa à honra, cabe-nos agora discutir a viabilidade ou não do afastamento da previsão legal 

pelo Judiciário, ainda que por meio do julgamento de um determinado caso concreto, o que 

será objeto do quarto e último capítulo. 
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IV. A LEGITIMIDADE PARA CONTROLAR AS PREVISÕES PENAIS 

1. PROBLEMÁTICA 

Outro ponto muito importante diz respeito à legitimidade para controlar a 

necessidade penal. Em outras palavras, pergunta-se se o Judiciário pode afastar uma 

tipificação legal com base no argumento de afronta aos princípios do minimalismo ou se suas 

aplicações estão limitadas à análise do Poder Legislativo, baseada em razões de política 

criminal. 
1
  

Muito discutível é a forma capaz de apresentar a necessidade de proteção penal. Não 

é fácil a comparação entre a utilização do meio repressivo e outras maneiras alternativas de 

controle, sejam civis ou administrativas. E se a solução não é tão simples, a quem caberia 

decidir? 

A doutrina não só brasileira, como também estrangeira, tem uma forte tendência à 

admissão da interferência jurisdicional para aplicação do minimalismo no caso concreto. 

Aliás, ela vai até mais longe: não se limita a aceitar dita interferência, chegando inclusive a 

exigi-la. 

Para Luisi, o princípio da intervenção mínima, e o conseqüente caráter subsidiário 

do direito penal, está inequivocamente implícito na nossa Carta Magna. 
2
 Bianchini advoga 

que se reconheça ao tribunal encarregado de analisar a inconstitucionalidade poderes para 

manifestar-se sobre a necessidade penal nos casos em que a criminalização seja desnecessária, 

por existirem outros meios menos onerosos, mas suficientes para a proteção social. 
3

Já Coelho defende que a intervenção mínima deriva diretamente do princípio do 

Estado de Direito, que tem por função uma orientação político-criminal de subsidiariedade do 
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direito penal. Segundo ele, essa orientação deve ser adequada pelo hermeneuta na medida em 

que o legislador dela se afaste. 
4

Luis Fernando Niño também entende poder o juiz, frente a cada caso da realidade 

social, avaliar um tipo legal existente, declarando a inconstitucionalidade de toda lei que 

descreva condutas inofensivas a bens jurídicos de terceiros. 
5
  

Mas para a melhor solução sobre a questão não nos limitaremos à citação das 

conclusões dos diversos estudiosos do direito penal sobre ela. Pelo contrário, efetuaremos um 

estudo maior acerca de sua essência, a despeito de não ser o nosso objetivo principal a análise 

profunda da teoria dos princípios, o que seria inerente a outro trabalho acadêmico. Pelo 

contrário, tentaremos apenas fornecer uma justificativa necessária para a solução que 

pretendemos indicar. 

2. A BASE POLÍTICA DA CIÊNCIA DO DIREITO PENAL 

Antes de ingressar no tema dos princípios do direito, maxime no estudo sobre a 

possibilidade de utilização prática da intervenção mínima e da exclusiva proteção de bens 

jurídicos como controladores das previsões penais, importante apresentar, ainda que de forma 

simplificada, a base política sobre a qual evoluiu a ciência do direito penal nos últimos dois 

séculos. Para tanto, nos valeremos especialmente de preciosos ensinamentos de Figueiredo 

Dias, catedrático português que está entre os autores que melhor tratou da matéria, ao menos 

quando relacionada ao direito penal. 

Figueiredo Dias parte de um curso político na história que vai do Estado Liberal-

individualista, passando pelo Estado Social e chegando, finalmente, a um Estado de Direito 

Material Contemporâneo, abrangente do que chamou de sistema jurídico-penal teleológico-

funcional e racional, tido como um ponto de equilíbrio necessário entre os dois primeiros. E 

efetuou o seu estudo a partir do que chamou de “ciência conjunta do direito penal”, 

abrangendo aspectos, principalmente, da dogmática penal, da política criminal e da 

criminologia. 

Até o final do século XIX a dogmática jurídica era a única ciência que servia para a 

aplicação do direito penal, a única que poderia ser utilizada legitimamente pelo jurista. A 

política criminal não tinha competência para influenciar a compreensão, sistematização e 

aplicação das normas jurídicas. Embora Liszt tivesse lançado, ainda no fim daquele período, o 
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pensamento sobre o que chamou de ciência conjunta do direito penal, a partir da qual não só a 

dogmática, mas também a criminologia e a política criminal seriam globalmente relevantes 

para a tarefa de aplicação do direito penal, não deixou de colocar a primeira em campo 

hierárquico superior, mesmo que para se defender de fortes críticas. 
6
  

Ora, uma vez que a dogmática jurídico-penal corresponde a um sistema de lógica 

meramente formal, ocupando-se fundamentalmente do conhecimento do direito penal positivo 

através de preceitos legais considerados dogmas, 
7
 terminava por prevalecer, sempre, a 

vontade do legislador. 

O modelo jurídico então reinante atendia perfeitamente às exigências ideológicas e 

técnicas do momento. Esse, aliás, era o significado político do positivismo jurídico-penal. A 

despeito da sua referência a uma posição de neutralidade valorativa, não era politicamente 

indiferente. Se o Código alemão de 1871 correspondia às convicções penais de filosofia 

liberal, do liberalismo clássico da época, nada melhor que limitar o seu estudo, excluindo 

valorações a outros dados empíricos alheios à lei. 
8
 Até mesmo a Constituição do Estado 

Liberal pretendia ser a Carta do repouso, do formalismo, da harmonia, terminando por se 

caracterizar com a lei do divórcio entre o Estado e a sociedade. 
9

Entretanto, com a virada do século cresce uma nova ideologia política, a do Estado 

Social. Como dito antes, a grande liberdade conferida aos diversos setores sociais pelo 

liberalismo individualista findou por aplicar inúmeras desigualdades materiais, decorrentes da 

diferença de força econômica existente entre as pessoas. Os mais “fortes” terminavam 

fazendo o que quisessem com os mais “fracos”, inclusive com o respaldo da lei, que lhes era 

altamente útil. Daí a necessidade de maior participação do Estado nos inúmeros ramos do 

direito, inclusive com certa abertura do direito positivo. 

O Estado de Direito Liberal foi então substituído por um novo Estado que atenuou 

as exigências de legalidade formal em favor de uma alegada promoção e realização das 

condições de desenvolvimento harmônico e equilibrado do sistema social. Mas se no 

paradigma anterior havia o domínio absoluto da legalidade formal sobre o social, agora 

acontecia justamente o contrário, o da prevalência total do social, com um menosprezo pelo 

jurídico, o que chegou a por em risco a salvaguarda dos direitos das pessoas. Além disso, 

especificamente no plano da ciência conjunta do direito penal, houve um alto custo. O 

desejável diálogo entre a dogmática e a política criminal transformou-se em um diálogo de 
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surdos. Se a última cresceu, não chegou ao ponto de cooperar com a primeira, tendo havido, 

na realidade, uma ignorância mútua. E isso teve uma grave conseqüência: quando as 

proposições político-criminais tinham sentido diferente do considerado legal pelo jurista, a 

solução não poderia ser outra que não a de abandonar as conclusões corretas do ponto de vista 

político-criminal. Assim, apesar de toda modificação de concepções, a política criminal não 

deixava de ser uma ciência auxiliar somente competente para reforma penal, ao menos no 

ponto de vista do jurista. 
10

Daí se verifica a clara insuficiência tanto do Estado Liberal formal, como do Estado 

Social excessivamente vago. Isso findou por exigir um meio termo entre ambos, sempre na 

busca de uma justiça material inerente a um sistema jurídico o mais racional possível.  

Assim, a evolução do estatuto da política criminal perante a dogmática jurídico-

penal somente foi alcançada quando as concepções próprias do Estado de Direito formal, de 

natureza liberal e individualista, e do Estado Social, despreocupado com as regras de direito, 

cederam espaço à idéia do chamado “Estado de Direito material contemporâneo”. Este último, 

mesmo conservando um sistema rígido de legalidade decorrente de sua forte ligação ao 

direito, se deixa mover por considerações de justiça. A solução do caso concreto, agora, 

primeiro tem que ser justa, ainda que simultaneamente adequada ao sistema jurídico-penal. Se 

de um lado as soluções não podem ser encontradas mediante o apelo a objetividades ínsitas na 

idéia de direito, o mesmo ocorre com o uso de princípios ou considerações de valor fundadas 

em qualquer axiologia pressuposta, sob pena de conversão da justiça material em um mero 

jogo de loteria. 
11

De qualquer modo, esse alargamento da dogmática jurídico-penal permitiu à política 

criminal ganhar uma verdadeira posição de domínio. Ela passa a definir também os limites da 

punibilidade, vinculando o direito penal à teleologia, valorações e proposições político-

criminais inerentes ao sistema. E isso deverá ser feito respeitando os princípios estruturais do 

direito penal. 
12
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3. OS PRINCÍPIOS DO DIREITO 

3.1 SURGIMENTO E CONCEITUAÇÃO 

Em um primeiro momento, os princípios gerais do direito não apresentavam 

nenhuma normatização formal. Nas três primeiras etapas históricas, seja a antiga, a da origem 

divina ou da base racional, eles vinham do direito natural. 

Naquela fase, conhecida como jusnaturalista, os princípios ainda habitavam uma 

esfera por inteiro abstrata, cuja normatividade, basicamente nula e duvidosa, contrastava com 

o reconhecimento de sua dimensão ético-valorativa de idéia que inspirava os postulados de 

justiça. De qualquer modo, a formulação axiomática de tais princípios os arrastou ao 

descrédito. 
13

Posteriormente alguns deles foram positivados, o que aconteceu por meio das 

Declarações Americana e Francesa do século XVIII, originando os chamados direitos 

fundamentais. Seus ideais receberam a influência do liberalismo, constituindo um mínimo 

essencial, anteriores e superiores ao Estado, o que o impossibilitaria de limitá-los. 
14

 Mas, 

para alguns, a fase jus-positivista permanecia na irrelevância jurídica, assinalando, em regra, 

uma carência de normatividade, decorrente da atribuição de meras pautas programáticas aos 

seus conteúdos “supra-legais”. Somente com a terceira fase, a do pós-positivismo iniciado nas 

duas últimas décadas do século XX, é que teria sido acentuada a hegemonia axiológica dos 

princípios. 
15

Normalmente o conceito de princípios é relacionado com o de origem ou fonte do 

direito. Nesse sentido, aliás, o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(Decreto-Lei 4657/42, com nomenclatura dada pela Lei 12.376/2010), ao atribuir aos 

princípios gerais do direito a natureza de fonte secundária, aplicável no caso de lacuna da lei. 

Mas isso seria muito pouco para a exposição de uma conceituação adequada. Assim, 

Juan Fernández Carrasquilla ensina, em um sentido filosófico, que um princípio não é apenas 

algo pelo qual uma coisa dinâmica é iniciada, mas também algo através do qual uma coisa 

estática se apóia, o que fundamenta e está presente e atuante em todos e em cada um dos 

estados, níveis ou componentes da coisa, posto que sem ele nada pode permanecer na 
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existência. Por isso, tratando agora dos fenômenos humanos, explica que os princípios são 

não só a origem, mas também o fundamento das coisas. 
16

  

Sendo o fundamento de tudo, a idéia de princípios não pode ser afastada do próprio 

embasamento dos ordenamentos jurídicos vigentes. De fato, eles devem ser utilizados não só 

como fontes do direito, incidindo nos casos de omissões legislativas, mas como a própria base 

do ordenamento jurídico, servindo como forte orientação interpretativa, variando as opiniões, 

no entanto, quanto ao seu caráter supra-positivo, como iremos abordar. 

3.2 O POSITIVISMO E OS VALORES 

O positivismo surgiu no século XIX como um movimento de reação, contra a não 

implementação de alguns valores da Revolução Francesa. Essa corrente de pensamento 

defendeu que as leis deveriam ser invariáveis no tempo e no espaço para se tornarem 

científicas, de maneira similar ao que acontecia na física, na matemática e nas demais ciências 

exatas. Assim, afastava tudo o que se baseasse em valores, exigindo comprovação das 

afirmações. 

Nos dizeres de Zaffaroni e Pierangeli o positivismo foi a corrente de pensamento 

que pretendeu interpretar o mundo unicamente com base na experiência, ou seja, de forma 

experimental, negando os problemas metafísicos. Tentou justificar um direito de domínio dos 

“melhores” ou “mais evoluídos”, inicialmente pela afirmação da superioridade das idéias, 

depois pela superioridade biológica. 
17

  

O seu crescimento decorreu do idealismo hegeliano. Não obstante a intenção de 

Hegel, ao se afastar dos valores, fosse somente o combate às idéias de Kant, ela terminou por 

incentivar o positivismo, pregando que somente era real o que era racional e vice-versa. 

Mesmo sendo a base do positivismo criminológico italiano de Lombroso, Ferri e Garôfalo, 

apresentou inúmeras variantes, dentre elas o positivismo jurídico. A partir daí se desenvolveu 

a tese de que o direito é só um conjunto de normas positivas, expressamente previstas na 

legislação, por corresponder à vontade declarada do Estado. 

Excelente explicação a respeito da origem do positivismo no direito penal é dada por 

Mir Puig na sua “Introdução às bases do Direito Penal”. Em primeiro lugar ele menciona que 

desde Feuerbach, no século XVIII, o objeto de estudo da ciência do direito na Alemanha já 
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era o direito positivo. Apesar disso, deixa clara a diferença para o positivismo da segunda 

metade do século seguinte, já que antes era permitida a apelação a critérios extra-positivos, 

sejam racional-ideais, sejam históricos, o que posteriormente não mais foi possível, ante a 

correlação que foi dada com o normativismo formalista. Para o professor da Catalunha, um 

dos fatores que propiciou o positivismo jurídico foi a unificação alemã, em 1871, com a 

promulgação do seu primeiro Código Penal, superando a pluralidade legislativa que 

obstaculizava a elaboração dogmática apoiada no direito positivo, sobretudo porque aquele 

diploma atendia às exigências ideológicas e técnicas de então. 
18

  

Kelsen, embora adepto de um positivismo mais amplo, o normativo, não ficando 

limitado ao positivismo legalista, elaborou a sua teoria pura do direito também se afastando 

do direito natural e de suas regras metafísicas oriundas de autoridades sobre-humanas.
19

Orientou-se apenas em direção ao conhecimento do direito, desejando excluir tudo o que não 

pertencesse a esse exato objeto jurídico. Por isso, renomado jus-filósofo defendeu que a 

ciência do direito não deveria se tornar uma ciência da natureza.
20

Para além do direito penal, Bobbio aponta o ponto de vista mais extremado e 

coerente com o positivismo jurídico há muito anos, com Thomas Hobbes, no século XVII. 

Segundo ele, foi Hobbes quem sustentou a inexistência de outro critério do justo e do injusto 

fora da lei positiva, dizendo não haver direito válido enquanto se permanece no estado de 

natureza. Mas o próprio professor italiano muito bem contra-argumentou a idéia dizendo que: 

Para nós, basta pôr em evidência qual conseqüência seríamos 

obrigados a deduzir do problema que nos interessa, se aceitássemos o 

ponto de vista hobbesiano. A conseqüência seria a redução da justiça 

à força. Se não existe outro critério do justo e do injusto além do 

comando do soberano, é preciso resignar-se a aceitar como justo o 

que agrada o mais forte, uma vez que o soberano, se não é o mais 

justo entre os homens, certamente é o mais forte. 
21

Similar é a orientação de Ferrajoli, para quem o positivismo jurídico permite 

modelos penais absolutistas, caracterizados pela ausência de limites ao poder normativo do 
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soberano, se mostrando completamente neutro a respeito das garantias penais e processuais 

penais, mesmo sendo a base do princípio da estrita legalidade. 
22

Também criticando o positivismo, atualmente ainda sustentado por Luhmann e 

Jakobs, Mir Puig, agora em seu “Estado, Pena e Delito”, se posiciona no sentido de que a 

metodologia jurídica não pode excluir da dogmática as valorações político-jurídicas não 

derivadas da lei, por não entender o direito como um sistema normativo cujo sentido se esgota 

na manutenção de suas próprias normas, na linha daqueles autores, mas sim como um sistema 

a serviço das necessidades dos seres humanos. 
23

O grande erro do positivismo foi desconsiderar as diferenças da natureza e da 

cultura, desconhecendo que o direito não é neutro a valores. Realmente, hoje é indiscutível a 

impossibilidade de aplicação do direito sem valoração. Se sua realidade é fundamentalmente 

valorativa, e por isso normativa, não pode o conhecimento jurídico se afastar desses 

elementos, devendo deixar de se apoiar em paradigmas científicos de presumida 

neutralidade.
24

Até mesmo a interpretação da lei em sentido estrito exige a consideração valorativa 

dos preceitos legais. Isso porque, se todas as proposições jurídicas expressam imperativos de 

dever ser, portanto valorativos, descobrir seu sentido impõe a penetração nos juízos de valor 

sustentados por elas. 
25

 E se isso acontece com as leis, imagine-se com os postulados jurídicos 

mais gerais. 

É seguindo esse raciocínio que os princípios do direito se destacam ainda mais. Sua 

maior abstração em relação às leis indica que é justamente através deles que o direito externa 

uma maior carga valorativa, não se limitando a interpretações meramente gramaticais de 

enunciados positivados. 

Não só na área acadêmica, mas também no plano prático, o positivismo legalista já 

vem sendo bastante questionado. A jurisprudência espanhola, por exemplo, chama a atenção 

para uma tendência cada vez mais clara de sua superação, não mais se concebendo a aplicação 

da lei como uma operação meramente lógica ou como uma subsunção que seguiria a simples 

forma de um silogismo. 
26

 Daí a crescente necessidade de estudo dos princípios do direito, em 

especial do direito penal. 
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3.3 PRINCÍPIOS E REGRAS 

Antes de adentrar na análise da relação dos princípios com a atividade judicial, 

importante tecer algumas diferenciações básicas que eles apresentam em relação às regras ou 

leis, apenas visando melhor apresentar a matéria, mesmo sem nenhuma intenção de 

aprofundar este estudo, o que seria bastante complexo e sem sentido para o que nos propomos 

a trabalhar. Para tanto nos valeremos da “Teoria dos Direitos Fundamentais”, de Robert 

Alexy, assim como dos ensinamentos de Ronald Dworkin, dois dos mais respeitados 

doutrinadores do assunto no seu âmbito geral, utilizando ainda as explicações de Guillermo 

Yacobucci, dada sua importância no que toca especificamente ao direito penal. 

Em consonância com o primeiro deles, regras e princípios devem ser reunidos sob o 

conceito de norma. “Tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que 

deve ser. Ambos podem ser formulados por meio das expressões deônticas básicas do dever, 

da permissão e da proibição”. 
27

 Em outras palavras, as normas seriam o gênero, do qual os 

princípios e as regras são espécies distintas. 

Para Yacobucci, a distinção entre princípios e leis ou regras deve ser procurada em 

três características específicas. Em primeiro lugar, os princípios possuem um grau de 

generalidade maior que as regras, ante a extensão compreensiva que aqueles têm do sistema 

em sua totalidade; em segundo lugar, o conflito entre regras resulta na validez ou invalidez de 

uma delas, ao contrário do que acontece com os princípios, cuja colisão não implica 

necessariamente na invalidez de algum; por fim, de maneira diversa do que ocorre com as 

regras, a alguns princípios falta uma determinação vinculante imediata de ordem legislativa 

positivada. 
28

Porém, Alexy bem aponta não só a existência das três características acima citadas, 

mas de várias outras que geram três teses inteiramente diversas a respeito da questão. Pela 

primeira, seria fadada ao fracasso toda tentativa de diferenciar as normas nas duas classes 

citadas, especialmente diante da diversidade de critérios; pela segunda, a distinção estaria 

apenas no maior grau de generalidade dos princípios frente às regras; por fim, a sua tese, que 

entende haver um critério que permite uma distinção qualitativa. Para ele, os princípios são 

“mandamentos de otimização”, caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados, 
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enquanto as regras são normas que são sempre satisfeitas ou não, devendo se fazer exatamente 

aquilo que exige, nem mais, nem menos. 
29

  

O segundo critério de Yacobucci, na verdade, é o que corresponde ao ponto de vista 

de Alexy. De fato, para o catedrático da Universidade de Kiel um conflito entre regras 

somente pode ser solucionado pela introdução de uma cláusula de exceção que elimine o 

conflito, ou se uma delas for declarada inválida. Já quanto às colisões entre princípios, diz que 

devem ser solucionadas de forma completamente diversas. Segundo ele: 

Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quando algo 

é proibido de acordo com um princípio e, de acordo com o outro, 

permitido -, um dos princípios terá que ceder. Isso não significa, 

contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado inválido, 

nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção. Na 

verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem precedência em 

face do outro sob determinadas condições. Sob outras condições a 

questão da precedência pode ser resolvida de forma oposta. Isso é o 

que se quer dizer quando se afirma que, nos casos concretos, os 

princípios têm pesos diferentes e que os princípios com o maior peso 

têm precedência. Conflitos entre regras ocorrem na dimensão da 

validade, enquanto as colisões entre princípios – visto que só 

princípios válidos podem colidir – ocorrem, para além dessa 

dimensão, na dimensão do peso. 
30

No mesmo sentido caminha Dworkin. As regras são aplicáveis à maneira do tudo-

ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, ou ela será válida e a resposta que oferece 

deve ser aceita, ou será inválida e em nada contribui para a decisão. Já quanto aos princípios, 

assevera que eles possuem uma dimensão que é diferente – a do peso ou importância. E, 

muito acertadamente, menciona que a aferição da força de princípios colidentes não tem uma 

mensuração exata, sendo objeto de controvérsia com muita freqüência. 
31

Todavia, na prática pode acontecer que haja sérias dúvidas sobre a configuração de 

determinada norma como regra ou princípio. Ou seja, nem sempre a utilização do referido 

padrão esclarece se uma norma é regra ou princípio. Às vezes eles podem desempenhar papéis 

bastante semelhantes, caso em que a diferença reduz-se quase a uma questão de forma. 
32

Tentando, então, melhor precisar a questão, o renomado filósofo americano explica 

que o uso de palavras como “razoável”, “negligente”, “injusto” e “significativo” geralmente 
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implica na aplicação de princípios que extrapolam as regras. 
33

 A nosso ver, isso nada mais é 

senão a adoção da primeira característica diferencial apontada por Yacobucci, o que 

demonstra sua real importância, a despeito de refutada por Alexy. 

Por fim, Alexy também faz menção, mesmo superficial, à terceira característica 

distintiva apontada por Yacobucci, quando diz que há princípios que são atribuídos às 

disposições da Constituição, e outros que, por seu conteúdo, não podem ser atribuídos a 

nenhuma disposição constitucional. 
34

 Ou seja, há princípios positivados nos pactos 

constitucionais, enquanto outros não possuem tal exposição legislativa. É exatamente sobre as 

conseqüências desta distinção que trataremos no tópico seguinte. 

Assim, ficamos com as três características distintivas acima apontadas pelo jurista 

portenho, entendendo que todas elas são necessárias para uma melhor solução do problema. 

3.4 OS PRINCÍPIOS E A ATIVIDADE JUDICIAL 

Pouco se discute a respeito da viabilidade prática de aplicação dos princípios do 

direito penal que estão explicitamente positivados no ordenamento jurídico, mesmo não sendo 

sua incidência tão simples, considerando o alto grau de abstração das respectivas normas e a 

dificuldade de sua objetivação no caso concreto. De qualquer modo, o que aqui mais nos 

preocupa, até em função do tema abordado, é a verificação da forma de utilização dos 

princípios implícitos ou daqueles que não estão positivados, nos quais passaremos a 

concentrar nossa atenção. 

A tarefa é bastante complicada. As soluções fáceis por vezes se apresentam 

desejando passar por sobre o texto legal, supervalorizando o juiz. Mas em outros casos se dá o 

excesso contrário, de reduzir o magistrado a um mero aplicador da lei, sem atentar para a sua 

adequação à realidade social concreta e atual. Na primeira hipótese o juiz estaria usurpando a 

função legislativa; na segunda é a função judiciária que está sendo anulada. 
35

 É preciso 

encontrar um meio termo, a fim de evitar que prevaleçam os excessos, sejam de um ponto de 

vista, seja de outro. 

Não se duvida, em primeiro lugar, da função integrativa que possuem os princípios 

do direito penal. Ninguém questionará a sua utilização nos casos de omissão legislativa (art. 

4º do Decreto-Lei 4657/42), desde que limitada às normas penais não-incriminadoras, já que 
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as incriminadoras se sujeitam ao princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX da CF e art. 1º do 

CP). 

Tampouco se questionará, acreditamos, a função interpretativa inerente aos 

princípios do direito penal. Uma vez que configuram a própria base, essência e origem do 

ordenamento positivado, nada mais normal que utilizá-los na tarefa hermenêutica, ou seja, na 

descoberta da vontade da lei em consonância com todo o sistema jurídico, extraindo dela o 

melhor significado de acordo com a realidade. 

Importa não perder de vista, no entanto, que o objeto de interpretação, mais que a 

vontade do legislador, deva ser a vontade da lei em seu sentido atual, tendo em vista as 

necessidades do momento. Até mesmo a evolução doutrinal pode manifestar a necessidade de 

substituir as finalidades originárias do legislador, adaptando-as às exigências históricas, sob 

pena de haver um afastamento da realidade social. 
36

Nesse sentido, os juízes podem até adaptar o texto, literal e humanamente, às 

realidades e exigências da vida moderna, sem estarem obrigatoriamente vinculados ao 

pensamento dos autores da lei há cem anos. Deveras, Yacobucci, citando precedente da 

Suprema Corte Argentina, diz que as leis não podem ser interpretadas apenas historicamente, 

sem consideração das novas condições e necessidades da comunidade, porque toda lei, por 

sua natureza, tem uma visão de futuro, predestinada a reger fatos posteriores à sua sanção. 
37

De todo modo, o grande problema não está na questão hermenêutica, mas na força 

dos princípios não positivados fora das suas funções de integração e interpretação, em 

especial diante da possibilidade de confronto com o conteúdo das regras positivadas. Uma 

correta solução é muito importante, apresentando imensas conseqüências práticas. É que não 

se pode olvidar que a prevalência de tais princípios sobre as leis pode levar ao afastamento de 

inúmeras normas legisladas, supostamente discutidas e votadas por representantes populares, 

o que seria feito através da ideologia de uma única pessoa, o magistrado, ou até mesmo por 

um pequeno grupo formado por aludidos profissionais. 

Diante dessa argumentação, não raramente se questiona a ampliação do papel dos 

juízes em contraponto à teoria democrática, surgindo inúmeras discussões a respeito de quais 

direitos devem ser resguardados judicialmente, e até qual limite. Muito atual é o debate sobre 

a intromissão judicial nos espaços que antes eram exclusivos dos poderes democraticamente 

eleitos. É, em suma, o chamado ativismo judicial. 
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Há quem sustente que a expressão “ativismo judicial” tenha várias definições 

científicas, não obstante ela seja mais freqüentemente utilizada para fazer menção à criação 

do direito pelo Poder Judiciário, que deixaria de se limitar a interpretar as leis já existentes. 

Nesse passo, a crítica surge justamente em função da crescente admissão da possibilidade de 

reconhecimento judicial de outros direitos tidos como fundamentais, a despeito de não 

expressamente consagrados pelo constituinte. Diz-se que uma grande dificuldade enfrentada 

pelo controle jurisdicional decorreria da indeterminação das disposições constitucionais que 

enunciam direitos. 
38

Dentro dessa linha de pensamento, não se poderia admitir valores considerados 

fundamentais pelos próprios juízes, que sequer possuem uma legitimação representativa 

indireta; tampouco se aceitaria a procura de valores fundamentais no direito natural, ante a 

absoluta indeterminação do seu conteúdo; também não poderia haver uso da razão como fonte 

dos valores constitucionais, por não serem os juristas os especialistas indicados para a 

realização de julgamentos morais. 
39

A defesa da atribuição de excessiva importância à atividade jurisdicional, como se 

os juízes fossem super-deuses, capazes de resolver todos os problemas do mundo, se alterna 

entre momentos de maior fortalecimento ou enfraquecimento, sempre com novas 

nomenclaturas. 

Isso aconteceu, por exemplo, com o direito alternativo brasileiro, originado da 

Escola do Direito Livre, em época que os juristas não estavam mais satisfeitos com a vigência 

das normas jurídicas. Ali surgiu a idéia de que o juiz não teria limites para decidir, podendo 

atuar com extrema liberdade, colocando o seu sentimento de justiça acima da lei, ainda que 

julgando contra legem. Seguindo esse caminho, o direito alternativo defendeu uma 

interferência social na legislação estatal, permitindo a verificação de direitos a partir da 

atuação da sociedade civil, independentemente do Estado. 

É preciso, agora, após o seu declínio, tomar o cuidado para não se utilizar a teoria 

dos princípios da mesma forma que se pretendia fazer com o direito alternativo, camuflando 

sua intenção fracassada, embora sob outra roupagem.
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Mesmo Kant, a despeito de prestigiar a atenção aos valores no direito, dizia confiar 

no regime do império da lei e não no capricho do governante; acreditava no governo das leis e 

não no governo dos homens. 
40

Assim, há quem sustente que os princípios ainda não são regras suscetíveis de 

aplicação. Também há os que mencionam certa subordinação dos mesmos às regras, operando 

como pautas de segundo grau, dependentes do funcionamento delas. 

Hassemer adota ponto de vista semelhante. Renomado jurista alemão, ao tratar da 

vinculação do juiz ao direito, aduz que ela não abrange normas “jusnaturalistas”, as quais não 

são apreensíveis. Chega ao ponto, até mesmo, de refutar a existência de normas que sejam ao 

mesmo tempo supra-históricas e substanciais. Apesar de parecer ser este o seu ensinamento 

principal sobre o assunto, não deixa de reconhecer que: 

O Direito Penal também não pode se libertar da política judicial do 

Direito. O Direito Penal também está relacionado com o cotidiano, 

com a experiência e a mudança social e fala a linguagem viva, 

mutável e equívoca do sistema jurídico em geral; o Direito Penal 

também necessita de conceitos vagos.
41

É justamente em razão dessa instabilidade social e da necessidade de existência de 

conceitos vagos, que outra corrente prestigia os princípios, os quais deveriam receber especial 

atenção dos magistrados. Seguindo essa linha de raciocínio, Yacobucci se posiciona pela 

juridicidade dos princípios penais, que teriam caráter imperativo, isto é, obrigatório, formando 

parte do sistema jurídico, sem prejuízo da sua positividade mais ou menos explícita. Neste 

passo, expõe não só a tarefa interpretativa e integrativa dos princípios, mas até mesmo a de 

sua aplicação com um sentido prático, transpondo distintos campos de regulação jurídica.
42

Defende a utilização dos princípios, em outras palavras, no exercício da atividade 

jurisdicional, para a adoção de soluções nos casos concretos. 

Ferrajoli vai até mais além. Diz que algumas decisões judiciais são motiváveis não 

mediante afirmações cognitivas, suscetíveis de verificação e refutação, mas só ou 

predominantemente com juízos de valor não vinculados a previsões legais taxativas. Esses 

juízos de valor seriam externados pelos princípios gerais do direito, sejam os expressamente 

enunciados nas constituições e nas leis, sejam os implícitos e extraíveis mediante elaboração 

doutrinal. Apesar disso, não deixa de reconhecer que a incorporação garantista de princípios 
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aos níveis superiores de um ordenamento, por mais ampla que seja, continuará tendo limites 

extrínsecos, já que eles não são capazes de garantir justiça absoluta de um sistema penal. 
43

Mais uma vez levando a questão para os aspectos práticos, lembra Silva Sánchez que 

se de um lado se vivencia um momento histórico das maiores críticas ao Poder Judiciário, de 

outro, paradoxalmente, se tem a convicção de ser dele o esforço, em muito maior medida que 

do Legislativo, em introduzir os princípios da política criminal moderna na realidade do 

direito aplicado. 
44

Na verdade, cremos ser imprescindível a busca de um ponto de equilíbrio que, a um 

só tempo, evite um ativismo judicial exacerbado, mas sem vedar a aplicação da essência e 

fundamento do sistema jurídico por meio da atividade jurisdicional. Eis aí a grande missão, 

que tentaremos apontar especificamente em relação à intervenção mínima. 

4. O GRAU DE IMPORTÂNCIA DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DO 
MINIMALISMO PENAL 

Para sabermos o grau de importância que deve ser atribuído aos princípios, em 

especial ao da intervenção mínima e ao da proteção de bens jurídicos, é imprescindível 

conhecer não só os seus fundamentos, mas também descobrir se eles gozam ou não de 

primazia constitucional. 

Grande parte da doutrina defende que mesmo nos casos de colisão entre regras e 

princípios estes devem preponderar, por sempre darem sustento àquelas. Nessa linha de 

raciocínio, os princípios seriam superiores à legislação positivada, uma vez que constituem 

sua base, fundamento e essência, merecendo maior prestígio. 

É a orientação de Carrasquilla, para quem os princípios são preponderantes, valendo 

por seu peso e universalidade, somente podendo ceder frente a outros princípios de maior 

força. Justifica seu pensamento na maior justiça que a aplicação dos princípios gera, a 

despeito de uma menor segurança jurídica. Para ele, um “direito segundo princípios” é mais 

aberto e sob alguns aspectos até menos “seguro” que o direito legalista do positivismo. Mas, 

de outro lado, é mais firme no rumo que deve adotar para resolver os infinitos casos 

particulares que podem se apresentar. Com os princípios é possível que não saibamos com 
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segurança aonde chegar, mas é certo que com eles estamos no caminho das regras apropriadas 

para a solução justa das demandas. 
45

No Brasil, Paulo Bonavides também reconhece uma superioridade e hegemonia dos 

princípios na pirâmide normativa. Supremacia que, para ele, não é unicamente formal, mas 

acima de tudo material, além de apenas possível na medida em que os princípios são 

compreendidos e equiparados e até mesmo confundidos com os valores. No sistema 

constitucional dos ordenamentos jurídicos eles seriam a expressão mais alta da normatividade 

que fundamenta a organização do poder. 
46

  

Mas há necessidade, para tanto alcance, que o princípio esteja previsto no 

ordenamento jurídico vigente, ainda que implicitamente, não sendo mera construção 

doutrinária ou reflexo forçado de outras normas. Para que um princípio seja considerado 

implicitamente previsto na Constituição, não basta a referência excessivamente abstrata a 

postulados básicos que estruturam a Carta Política, sob pena de serem justificadas inúmeras 

vontades meramente ideológicas. Assim, é necessária uma análise objetiva, indicativa da sua 

origem decorrente de outro postulado constitucional expresso. 

O próprio Carrasquilla, malgrado sustente a prevalência dos princípios, equiparando-

os aos “princípios gerais do direito”, diz que os não positivados possuem apenas um valor 

pedagógico, com função meramente cognitiva ou informativa, sem impor obrigação aos seus 

destinatários. 
47

  

Na verdade, estamos com Canotilho. Ele não aceita um programa normativo-

constitucional que se reduza, de forma positivística, ao texto da constituição. Para o insigne 

mestre português, há que se densificar as normas e princípios da constituição em 

profundidade, abrangendo os princípios não escritos. No entanto, faz uma importante 

ressalva: a imperiosa recondução ao programa normativo-constitucional como forma de 

revelação específica de princípios ou regras constitucionais positivamente plasmadas. 
48

Como um primeiro argumento para a admissão da constitucionalidade de certo 

princípio, dentre eles o da intervenção mínima e o da proteção de bens jurídicos, Yacobucci 

afirma dever ser considerado o bloco de valores constitucionais, como um modo de sua 

especificação, a partir de onde sua operatividade é analisada. Nesse sentido, os princípios 

penais não só operam negativamente enquanto restringem o exercício do jus puniendi, senão 
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também de forma positiva, conformando um verdadeiro programa de política criminal 

baseado em certos valores que a comunidade estabeleceu com caráter mais ou menos 

permanente. 
49

Para tratar do parâmetro de controle ou determinação do “bloco de 

constitucionalidade” mais uma vez nos valemos dos ensinamentos do renomado 

constitucionalista Canotilho. Segundo ele, os atos legislativos devem estar subordinados não 

apenas formal e procedimental, mas também substancialmente à Lei Maior. E, para tanto, diz 

que o juízo de legitimidade constitucional dos atos normativos deve fazer-se não só de acordo 

com as normas e princípios escritos das leis constitucionais, mas também levando em 

consideração princípios não escritos integrantes da ordem constitucional global. Nessa 

perspectiva, ensina que devem ser respeitados os princípios reclamados pelo espírito ou pelos 

valores que informam a ordem constitucional global.
50

Portanto, não se duvida que o legislador infraconstitucional, na sua tarefa legislativa, 

esteja obrigatoriamente vinculado a toda uma pauta de valores constitucionais, decorrente da 

estrutura não só jurídica, mas até mesmo política, do Estado brasileiro. Com efeito, inúmeros 

postulados genéricos foram expressamente traçados no texto constitucional como um reflexo 

da história e origem dos nossos governos, o que demonstra a intenção do constituinte 

originário, também genérica, de traçar um regime político para o país, inspirando o seu 

ordenamento jurídico. 

Mas, ainda assim, nos permitimos discordar, data venia, daqueles que retiram a 

positivação do princípio da intervenção mínima, e da proteção de bens jurídicos, da tutela 

constitucional da dignidade da pessoa humana e do estado democrático e social de direito. É 

que seus conceitos são bastante vagos e indeterminados, não se prestando a tamanha tarefa, 

mesmo podendo ser considerados espécies de macro-princípios. 

De acordo com Yacobucci o princípio da dignidade humana acomoda certos direitos 

e garantias que surgem naturalmente de seu conteúdo, com precedência de grau de 

positividade. 
51

 Não discordamos da afirmação. Mas isso não chega ao ponto de concluirmos 

pelo minimalismo como uma dessas derivações. A previsão da proteção da dignidade humana 

apenas objetivou dar certa unidade ao conjunto de direito fundamentais, afastando qualquer 

possibilidade de formação de um estado ditatorial ou opressor, o que, felizmente, vem 

obtendo êxito no Brasil. 
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Quanto ao Estado Democrático de Direito, não deixa ele de prestigiar a lei, mesmo 

através de uma proteção material e não meramente formal. 
52

 Assim, malgrado a lei deva 

forçosamente influenciar na realidade social, impondo mudanças que possam melhorar a 

qualidade de vida da população, estando impedida de reprimir os indivíduos 

injustificadamente, daí não se pode chegar ao ponto de concluir pela base positiva do 

minimalismo. 

Vives Antón afirma ainda que a intervenção mínima deriva do princípio da 

legalidade. 
53

 É que uma noção moderna de legalidade não a limita a aspectos meramente 

formais de lei praevia, scripta e stricta. Pelo contrário, alcança a proteção a uma concepção 

garantista de tipicidade, legitimadora do direito penal em consonância com os direitos 

fundamentais. Mas isso não é suficiente para que concordemos com a conclusão dele. 

Entender por uma positivação constitucional do minimalismo como corolário da legalidade 

está além de qualquer regra de hermenêutica válida, não resultando de uma interpretação 

gramatical, histórica ou mesmo teleológica do postulado, considerando a intenção do 

legislador de apenas vedar leis arbitrárias. Neste passo, importante mencionar uma das 

conclusões gerais que o mesmo Vives Antón apresentou no seu trabalho: a de que os critérios 

materiais devem respeitar o núcleo do preceito escrito pelo legislador, a despeito da 

legitimidade e utilidade do recurso a eles. 
54

Por sua vez, Ferrajoli coloca o princípio da “necessidade”, ou da “economia das 

proibições penais”, como derivado da separação entre o direito e a moral, 
55

 ou seja, do 

chamado princípio de secularização. Mas também não acreditamos que o postulado tenha tão 

ampla tarefa. Mesmo gerando uma redução das criminalizações, em razão da vedação de 

proibição penais relacionadas ao simples pensar, à imoralidade, ou a diferenças religiosas, não 

tem o condão de incentivar a descriminalização de outras condutas que igualmente sejam 

irrelevantes. 

Na verdade, concordamos que o princípio da intervenção mínima e da proteção de 

bens jurídicos tenha previsão constitucional implícita por outro motivo: a imprescindível 

conciliação entre dois outros princípios constitucionais, agora expressos, quais sejam o da 

segurança e o da liberdade, como já ressaltado. Se de um lado o caput do art. 5º da Lei Maior 

garante a liberdade dos brasileiros e estrangeiros residentes no país, de outro prestigia a 
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segurança deles, segurança que também abrange o sentido de proteção contra a criminalidade, 

aliás, exercida na forma do art. 144 da mesma Carta. 

Na colisão entre a liberdade do indivíduo e a proteção da comunidade não há que se 

falar em invalidade de uma das normas, como aconteceria no conflito de leis. Diante disso, 

utilizando os ensinamentos de Alexy supra-transcritos, um dos princípios, em certas 

hipóteses, deverá apresentar menor peso, cedendo para o outro, sem que nenhum deles precise 

ser declarado inválido. Assim, sob algumas condições, afasta-se a proteção à liberdade para 

assegurar um bem jurídico de extrema importância, verbi gratia, a vida das pessoas. Em 

outras situações, a liberdade individual deverá prevalecer, ainda que se cometa um ato imoral 

ou mesmo contrário a normas administrativas ou civis.  

Portanto, para o caso concreto poder fazer afastar o princípio da liberdade 

individual, é preciso que esteja em jogo violações a outros bens de igual ou equivalente valor. 

É o que acontece para prestigiar o princípio da segurança da população, embora tal proteção 

deva ficar limitada aos casos de extrema necessidade. 

Ferrajoli, tratando da Constituição Italiana, aduz que ela não contém norma alguma 

que enuncie expressamente a garantia. Mas adota posição parecida com a que externamos, 

argüindo ser ilógico admitir privações de um bem constitucional, como é a liberdade pessoal, 

se não se fizer presente o intuito de evitar ataques a bens de categoria igualmente 

constitucional. 
56

Mantovani, ainda que apresente vários outros fundamentos, também é adepto da 

nossa afirmação. Do princípio geral, imprescindível em uma Constituição personalística, que 

garante o supremo direito à liberdade pessoal, ele não pode ser sacrificado por meio da sanção 

penal, senão para a proteção de outro interesse mais forte. 
57

No Brasil, o mesmo ponto de vista é emitido por Paulo de Souza Queiroz. A simples 

leitura do pórtico do texto constitucional, nomeadamente o art. 5º, que alude à inviolabilidade 

da liberdade, etc., põe de manifesto que ela, postulado fundamental do Estado Democrático, é, 

nesse sistema, a regra; a não liberdade a exceção. E se assim é, a sua relativização somente 

poderá admitir-se legitimamente em caso de interesse público superior. 
58

  

Luisi também fundamenta o princípio da intervenção mínima como regramento 

decorrente do art. 5º, caput, mais precisamente da inviolabilidade do direito à liberdade, à 

vida, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ora, se a liberdade é prevista como regra 
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constitucional, sua privação somente pode ocorrer excepcionalmente, quando efetivamente 

necessária, explica. 
59

Mas o mesmo Luisi formula uma proposta: a inserção do postulado de forma clara 

no texto constitucional. Sugere uma nova redação ao inciso XXXIX do art. 5º da Carta 

Magna, a fim de que a norma passe a vedar a existência de crime e pena não só sem lei prévia 

e determinada, mas também sem lei necessária. Para ele, inserindo-se de forma literal e 

expressa no texto constitucional o princípio da necessidade, se abriria ao Poder Judiciário a 

possibilidade de declarar a inconstitucionalidade de criminalizações absurdas e 

desnecessárias. 
60

 Uma interpretação a contrario sensu da sua afirmação, porém, leva à 

seguinte conclusão: do modo implícito como está o caráter subsidiário do direito penal, 

inviável aos magistrados a declaração de inconstitucionalidade de determinada norma 

legislada. 

Com todo o respeito, permitimo-nos discordar. São idênticos os efeitos da previsão 

expressa ou implícita do princípio da intervenção mínima na Carta Magna. Como regra, 

descabida será a declaração de inconstitucionalidade de uma norma mediante a utilização do 

referido fundamento, ressalvados os casos de evidente ofensa ao princípio, sem 

questionamento por qualquer pessoa em sã consciência, pelas razões que a partir de agora 

tentaremos demonstrar. Assim, a vantagem da sua positivação expressa seria apenas a de 

evitar qualquer tipo de dúvida ou argumentação contrária ao direito penal mínimo. 

5. OS PRINCÍPIOS PRIMORDIAIS DO MINIMALISMO PENAL E SUA 
APLICAÇÃO PRÁTICA 

Aferido o status constitucional dos princípios básicos do minimalismo, a despeito de 

não se encontrarem expressamente previstos no texto da Lei Fundamental brasileira, cabe-nos 

agora verificar a melhor forma de sua aplicação no caso concreto. Em outros termos, ainda é 

necessário verificar a maneira apropriada de fazer prevalecer o postulado sobre o império da 

lei no curso de uma ação judicial. 

Se partirmos da idéia positivista formal da época de Binding, no sentido de não 

sofrer o legislador nenhuma limitação, podendo agir com total liberdade para elaborar as 

normas, de nada valeriam os postulados do minimalismo penal. Ele não teria a menor força 

limitadora do jus puniendi estatal, servindo apenas para estudos acadêmicos. Com efeito, se 
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puder o legislador tipificar tudo o que ele quer, ainda que sem a menor preocupação com a 

proteção de um necessário bem jurídico, para nada servirá todo o estudo sobre o tema. 

No lado oposto, Mir Puig distingue dois níveis de normatividade, uma representada 

por valorações culturais, outra pelas normas jurídico-positivas. As primeiras limitariam as 

segundas. Nesse sentido, aduz que deve haver uma limitação da liberdade normativa do 

direito positivo, exigindo sua subordinação a valorações culturais fundamentais que também 

seriam normativas, condicionando a legitimidade e o alcance das decisões do legislador. O 

normativo jurídico estaria limitado, portanto, pelo que chamou de “normativo cultural”. 
61

Mas resta descobrir ainda a intensidade da restrição que sofrerá o legislador, bem 

como a força que uma interferência judicial possa apresentar no caso concreto sobre sua 

opção política. 

Não obstante Roxin defenda, em certa passagem, que os limites à faculdade de punir 

devam ser deduzidos das finalidades do direito penal, admitindo a subsidiariedade como 

derivada da democracia, dos direitos humanos e da liberdade, mais adiante afirma não ser 

possível ao intérprete impor a sua própria política criminal àquela que subjaz ao direito 

vigente, ensinando que a ele caberá apenas o trabalho interpretativo. 
62

Similar é o pensamento de Ferrajoli, para quem as definições substanciais do delito 

são efetivamente compatíveis com as descrições formais, não comprometendo o princípio da 

legalidade. Mas faz uma ressalva: desde que sejam consideradas meras recomendações 

prescritivas sobre o conteúdo das proibições legais e não como proposições descritivas.
63

 Na 

definição substancial de delito está contido exatamente o princípio da exclusiva proteção de 

bens jurídicos, tal como explicitado no item 1 da primeira parte deste trabalho. 

Na verdade, a defendida limitação legislativa não corresponde a critérios rígidos, 

inflexíveis, no sentido de que a Constituição expresse um catálogo fechado de bens 

merecedores de proteção penal. O legislador continua com sua liberdade de eleição, que lhe 

pertence em virtude do princípio democrático. 
64

 Até porque o método exclusivamente 

jurídico, ao invés de tornar previsíveis as decisões judiciais, proporcionaria uma série de 

possibilidades, permitindo a racionalização de qualquer decisão através do uso de discursos 

diferentes, o que abriria caminho para a arbitrariedade judicial. 
65
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Assim, não é permitido substituir a vontade legislativa, decorrente da maioria de um 

grande número de parlamentares, pelo pensamento de um juiz ou de um pequeno número de 

magistrados. Malgrado seja evidente que o legislador deva ser orientado a se guiar por toda a 

principiologia ora apresentada, não criminalizando bem jurídico que evidencie uma ofensa ao 

princípio da intervenção mínima e ao da exclusiva proteção de bens jurídicos. 

A despeito de defender o caráter valorativo do direito penal, Mir Puig não chega ao 

ponto de concordar com a substituição da vontade da lei pela opinião, talvez contrária, do 

intérprete. Sobre o assunto ele se manifesta da seguinte maneira: 

O âmbito em que de lege lata é lícita a introdução dos pontos de vista 

valorativos próprios do intérprete deve ser reduzido a aquele em que 

a vontade da lei não se encontra inequivocamente expressada – seja 

expressa, seja tacitamente, direta ou indiretamente, que de todas estas 

formas pode revelar-se de modo inequívoco a vontade da lei. 
66

Também para Bianchini “em hipótese alguma o tribunal deverá substituir-se ao 

legislador na tarefa de selecionar as condutas a serem criminalizadas. Porém, nos casos em 

que estiverem afastadas quaisquer dúvidas quanto à violação de princípios, a instância 

apropriada não pode deixar de agir”. 
67

Isso porque, na linha de Carrasquilla, mesmo defendendo a superioridade dos 

princípios, o sistema de direito penal consta de normas que são ou expressam princípios e de 

normas que são ou expressam regras, havendo de ser concebido como uma perfeita e 

sincrônica unidade. Princípios sem regras podem proporcionar justiça material, mas não 

segurança jurídica; regras sem princípios, por sua vez, não produzem justiça. 
68

Diante do exposto, temos como melhor solução aquela já apontada pela Suprema 

Corte Argentina. Para ela, a declaração de inconstitucionalidade de uma disposição legal é um 

ato de suma gravidade institucional, já que as leis devidamente sancionadas e promulgadas 

gozam de uma presunção de legitimidade. Diante disso a atribuição deve ser exercida com 

sobriedade e prudência, unicamente quando a repugnância da norma constitucional seja 

manifesta, clara e induvidosa. Até porque a Constituição admite, com freqüência, 

interpretações variadas para as quais há uma margem de eleição e critério. Nestes casos ela 

não impõe ao legislador uma opinião específica, deixando aberto seu âmbito de ação, através 

do qual qualquer opção racional é constitucional. 
69
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Figueiredo Dias adota posição idêntica, inclusive ao tratar especificamente do 

princípio da intervenção mínima e do critério da necessidade. Para ele o referido critério, em 

princípio, somente poderá ser utilizado pelo legislador ordinário, apenas podendo ser jurídico-

constitucionalmente sindicado em casos gritantes. 
70

Tal concepção evita, aliás, o que corresponderia a outra concepção do citado 

ativismo judicial. Segundo ela uma decisão será considerada ativista não quando declarar uma 

lei inconstitucional, mas quando o fizer em relação a uma lei cuja inconstitucionalidade seja 

no mínimo duvidosa. 
71

Não haveria dúvida, por exemplo, na declaração de inconstitucionalidade de uma lei 

que tipificasse penalmente a ausência de um servidor público, de forma injustificada, a um dia 

de serviço. Tal dúvida também não aconteceria com a criminalização da impossibilidade de 

pagamento de um débito, a despeito da prévia intenção de quitá-lo. No entanto, não é isso o 

que chega a ocorrer com os crimes contra a honra. A despeito do nosso ponto de vista, não 

seriam poucos aqueles que sustentariam a necessidade de manutenção da respectiva 

tipificação penal.  

Como demonstrado ao longo da nossa exposição, a proteção penal da honra ofende 

postulados básico do direito penal mínimo. Primeiro por afrontar o princípio da exclusiva 

proteção de bens jurídicos mais imprescindíveis à convivência social, aqui se incluindo a 

intervenção mínima com seus diversos consectários. Segundo porque uma avaliação mais 

apropriada da honra não dispensa a análise da sua colisão com outro bem jurídico, a liberdade 

de pensamento. Embora esta última não deva prevalecer indistintamente, de maneira absoluta, 

merece um prestígio que pelo menos evite a criminalização da violação da primeira, sob pena 

de o temor da repressão criminal impedir, indiretamente, as manifestações das pessoas, com 

sérios prejuízos à informação e, em conseqüência, à democracia. 

Todavia, há renomados estudiosos do direito penal que pensam o contrário, ainda 

que sem efetuar uma análise específica da nossa argumentação, tratando da questão apenas de 

passagem, por meio de comentários a assuntos correlatos. Miguel Polaino Navarrete, por 

exemplo, ao criticar a inovação que o legislador espanhol efetuou sobre o tipo de injúria em 

1995, terminou por sustentar que deveria ter sido mantido o elemento subjetivo relativo ao 

animus injuriandi, 
72

 o que leva à conclusão de concordar ele com a permanência da 

criminalização, ainda que de forma diferente. 
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Enrique Bacigalupo, mesmo colocando inúmeras limitações à aplicação de sanção 

penal decorrente da agressão à honra alheia, em especial frente à liberdade de expressão e 

informação, não deixa de aceitar a criminalização nos casos de condutas direcionadas a 

“ações privadas” do afetado, 
73

 que careçam de vinculação com assuntos de Estado, com o 

interesse público ou com questões próprias da comunidade social. 
74

O que ocorre é que a maioria dos bens jurídicos é produto de múltiplas ponderações 

de bens, havendo situações nas quais muitos dos fatores de ponderação permanecem 

controversos na comunidade jurídica, o que termina por deixar muito confuso o âmbito de 

proteção. 
75

 É exatamente isso o que ocorre com a honra. 

Assim, a inconstitucionalidade dos crimes contra a honra, por ofensa aos postulados 

básicos do minimalismo penal, não é tão evidente. Isso não significa, porém, que o princípio 

resulte sem aplicação prática sobre tais tipos de infrações penais. 

Deveras, além das funções de motivação, integração e interpretação já mencionadas, 

acrescentaríamos outra atribuição do princípio da intervenção mínima sobre os crimes contra 

a honra: é a função crítica. Através dela se deve combater a tipificação penal, demonstrando a 

necessidade de mudança, no intuito de sensibilizar o legislador a inserir o novo pensamento 

na sua política criminal. 

Como visto, ao contrário da ideologia positivista, o direito não pode ficar alheio aos 

valores sociais. Daí a necessidade de uma influência da referida função crítica sobre a política 

criminal. Uma política criminal valorativa deve abrir as portas para a discussão crítica das 

bases ideológicas de cada uma das instituições penais. Só assim será possível não só 

apresentar alternativas politicamente fundadas ao legislador na necessária reforma penal, 

senão também revisar criticamente o sentido ideológico que corresponde à lei penal a 

aplicar.
76

Nesse sentido, embora parecendo atribuir ainda maior importância à política 

criminal, Figueiredo Dias ressalva a sua função última de servir de padrão crítico não só do 

direito a constituir, mas também do direito constituído, cabendo-lhe a pedra angular de todo o 

discurso legal-social da criminalização/descriminalização. 
77
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Orientação semelhante é a de Carrasquilla. Ao se referir aos princípios de uma forma 

geral, ele faz menção não só às funções que chamou de fundamentadora, interpretativa e 

supletiva, como também, quanto aos não positivados, a uma força “normativizadora”, ou seja, 

de influenciar a formação de novas normas jurídicas. 
78

Por fim, fazemos nossas as palavras de Zaffaroni: o jurista, ao encontrar a lei, passa 

a cumprir uma tarefa que não é apenas científica, mas também autenticamente valorativa, o 

que lhe permite adotar uma postura crítica a respeito da norma legislada, mesmo não 

discordando que a dogmática se limite a um texto legal existente. 
79

 E acrescentamos: essa 

tarefa crítica deve ser ainda mais exacerbada, até porque nem mesmo a incorporação ao 

direito positivo dos princípios de justiça historicamente determinados tem sido suficiente, 
80

sendo talvez esse o ponto crucial que mais precise ser modificado em proveito da melhoria 

dos sistemas jurídicos vigentes. De toda forma, segundo Beccaria, qualquer lei que se desvie 

dos sentimentos indeléveis do homem encontrará sempre uma resistência contrária, que 

vencerá ao fim. 
81

 A nossa esperança é que ele esteja certo. Para tanto, tentamos contribuir 

apresentando fundamentos no sentido de que a criminalização legal das ofensas à honra não 

mais se justifica, acreditando que o direito penal mínimo a supere no futuro. 
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CONCLUSÃO 

O mundo tem melhorado nos últimos 200 anos, não temos muita dúvida, apesar de 

alguma resistência à afirmação. Se compararmos as condições dos mais humildes antes e 

depois da Revolução Francesa, perceberemos facilmente que a situação de exclusão não é tão 

grande quanto outrora, em função de vários direitos conquistados a partir daquele momento 

histórico, bem intencionados ou não. 

Todavia, permanecem inúmeras desigualdades materiais nas sociedades 

contemporâneas. Boa parte delas decorre da pequena aplicação prática de postulados 

conquistados com tanto esforço ao longo do tempo. Seja porque algumas vezes eles terminam 

restringidos às classes mais favorecidas, seja porque sequer possuem aplicação em outras 

tantas. No mundo real, vários princípios do direito penal infelizmente ficam no mero discurso 

acadêmico, sendo bastante importante a apresentação de trabalhos que tentem convencer as 

autoridades públicas a mudarem a situação. 

Uma das grandes conquistas da humanidade foi o recebimento das teorias 

relacionadas ao minimalismo penal, pensamento que prevalece no mundo moderno ocidental, 

mesmo com a oposição de alguns outros. E dentre os seus principais postulados se encontram 

os princípios da exclusiva proteção de bens jurídicos e da intervenção mínima, os quais, 

porém, estão entre aqueles que lamentavelmente estão mais distanciados da realidade prática 

do direito penal. 

O conceito atual de crime não pode mais ficar ligado apenas ao seu aspecto formal. 

Muito pouco se acrescentaria à ciência do direito penal considerar delito tudo aquilo que for 

prescrito pelo legislador como tal. Daí o surgimento do seu conceito material, através do qual 

são fornecidos parâmetros críticos ao direito positivo, relacionando o ilícito penal à violação 

ou exposição a perigo de bens jurídicos tutelados criminalmente, nele compreendidos 

exclusivamente aqueles mais fundamentais à convivência social pacífica. 

O desenvolvimento do estudo dos bens jurídicos penais no tempo demonstrou a 

clara evolução do instituto. Se no início ele estava limitado àquilo que o legislador elegia 

como objeto de proteção, sem permitir qualquer questionamento, a situação foi se 

modificando com o surgimento das concepções modernas, em especial através das teorias 

constitucionais. Atualmente, são elas as que predominam, maxime em razão da maior 

capacidade de limitar o poder tipificador do Estado. 
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Dentre as teorias constitucionais, enaltecemos a de caráter constitucional estrito. 

Malgrado não pretenda indicar, em numerus clausus, o que deve ou não ser objeto de tutela 

penal, procura limitar de forma mais rígida o campo de discricionariedade do legislador, 

somente permitindo a criminalização de condutas a partir de uma avaliação da proporção 

entre a importância do bem jurídico protegido e do bem jurídico afetado pela sanção penal, 

qual seja a liberdade. 

O princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos possui várias funções, dentre as 

quais destacamos duas delas: a político-criminal e a teleológica. Para esta, as normas penais 

incriminadores devem ser interpretadas sempre tendo em vista o seu fim de proteger certo 

bem jurídico. Para aquela, deve ser limitado o poder punitivo estatal, vedando a 

criminalização de condutas que não ofendam, nem ponham em perigo, autênticos bens 

jurídicos, o que abrange a abertura para uma revisão crítica dos tipos penais e do ordenamento 

que os sustenta. 

Todavia, se o princípio da proteção de bens jurídicos não for bem compreendido será 

possível sua utilização até mesmo como forma de justificar absurdos cometidos por regimes 

totalitários, embora estes tenham preferido se valer de outras teorias mais facilitadoras de 

atrocidades. Para evitar que isso aconteça, é imprescindível que ele seja estudado sempre 

como forma de restringir o jus puniendi estatal, sendo a intenção de ampliá-lo totalmente 

incompatível com sua essência. 

Apesar das vantagens decorrentes do princípio da exclusiva proteção de bens 

jurídicos, sua aplicação isolada não é suficiente. Nem todo bem jurídico requer tutela penal, 

nem todo bem jurídico há de converter-se em bem jurídico-penal. Somente aqueles mais 

graves, que forem absolutamente imprescindíveis para o convívio social, quando não for 

possível a utilização de outros meios mais brandos, é que devem receber tamanha dignidade. 

Isso demonstra a sua forte ligação com o princípio da intervenção mínima.  

O prestígio do postulado de mínima intervenção penal é voz tranqüila na doutrina já 

há muitos anos. Apesar disso, paradoxalmente, no mesmo período houve uma exorbitante 

inflação penal. Uma série de fatores contribuiu para isso, dentre eles a falta de reprovação 

social de ilícitos menores, a pressão de grupos pela criminalização de algumas condutas 

específicas, a deficiência dos meios não penais de combate às infrações, o surgimento de 

novos riscos sociais, levando as pessoas a se sentirem menos seguras, etc. Eles, porém, não 

justificam a atitude do legislador. 

Para que se atenda o princípio da intervenção mínima é preciso que somente se 

aceitem criminalizações extremamente necessárias. Para tanto, deve-se observar não só a 
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natureza subsidiária, como também o caráter fragmentário do direito penal. Destarte, este 

ramo do direito somente pode ser chamado a intervir quando falharem justificadamente as 

demais maneiras de solução dos conflitos. Além disso, impõe-se uma seleção dos bens 

jurídicos, limitando-se a proteção criminal a apenas uma parcela deles, a qual corresponde 

àquele mínimo mais importante para a comunidade. 

Mas isso não é o bastante. A obediência à intervenção mínima não prescinde, 

igualmente, da observância do princípio da eficácia da tutela penal. Se a criminalização é 

incapaz de diminuir o delito, de impedir a freqüente reiteração da mesma conduta proibida, 

ela terá um mero valor simbólico, não servindo a subseqüente pena para atender nem a 

prevenção geral, nem a prevenção especial. 

De outra parte, em face da grande e rápida modificação social, deve-se aceitar a 

tutela penal de bens não previstos na Carta Magna, desde que não seja contrária à sua 

essência, nem vá de encontro a nenhum postulado dela, expresso ou implícito. O Pacto 

Fundamental não tem como prever o futuro, antecipando a regulação de matérias inexistentes 

quando da sua promulgação. Porém, muito mais importante para nosso estudo é verificar se a 

Constituição impõe a criminalização de certos bens jurídicos que protege, como é o caso da 

honra. Quanto ao tema, somente se deve concluir pela imposição quando ela for expressa, 

como ocorre, no caso brasileiro, com ilícitos ambientais, com o tráfico ilícito de 

entorpecentes, a tortura, etc. Mas é justamente em razão do princípio da intervenção mínima 

que não há imposição constitucional implícita de criminalização. No caso específico da honra, 

aliás, a despeito do prestígio que lhe foi conferido pelo constituinte, ele já apontou a forma de 

sua proteção, a qual deve ocorrer por meio da indenização por danos morais e materiais ou 

através do direito de resposta (art. 5º, V e X da CF), o que demonstra a opção feita pela sua 

natureza subsidiária. 

Não se pode perder de vista, outrossim, que a proteção penal da honra é 

absolutamente incapaz para a punição efetiva da sua violação. Dados apresentados pela 

doutrina alemã esclarecem que é enorme a cifra oculta em relação aos crimes em geral, o que 

somente aumenta nos delitos de mera expressão, tamanha a facilidade do seu cometimento no 

cotidiano das pessoas. Além disso, conservar a criminalização de tais condutas implica 

sobrecarga do Poder Judiciário e dos demais órgãos de persecução penal, acarretando ainda 

uma majoração desnecessária das finanças públicas. 

No que tange especificamente ao bem jurídico honra, em primeiro lugar é 

imprescindível distingui-lo da intimidade. Enquanto esta se relaciona à esfera privada da 

pessoa, à sua vida interior, aquela se refere à vida individual, isto é, ao aspecto público, à 
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forma como ela é vista no mundo. Isso já demonstra a diferença de tratamento que uma e 

outra deve receber. Enquanto a intimidade deve ser protegida em alta intensidade, por só 

interessar a um campo restrito de pessoas, o mesmo não se diga da honra, que diz respeito, 

muitas vezes, ao próprio interesse público. 

A história da honra ao passar dos séculos demonstra a imensa variação do seu 

conceito não só no tempo como no espaço. No passado ela foi muito mais valorizada, 

principalmente para esconder os vários desmandos que sempre foram cometidos pelas classes 

dominantes. De qualquer forma, hoje em dia ela perdeu muito de seu valor, já havendo uma 

estrutura social apta a justificar o desfazimento do excesso cometido pelo legislador. 

No âmbito filosófico, a agressão moral cometida por uma pessoa jamais tocará 

realmente a honra da vítima se a informação exposta não for verdadeira. A mentira um dia 

será descoberta, maculando a imagem do próprio ofensor. Mas, se a imputação estiver correta, 

entra em jogo o caráter do ofendido, sendo importante que ele seja conhecido, para não 

prejudicar o público em geral. Em tal situação, eventual vergonha que passe estará mais do 

que justificada. 

Seguindo essa linha de raciocínio, em boa parte dos casos a indigitada ofensa à 

honra alheia sequer apresentará um conteúdo de imoralidade. E se não é imoral, não deve ser 

ilícito, muito menos penal. Serão hipóteses de livre manifestação do pensamento, sendo muito 

mais anti-ético que se esconda a verdade. 

Da mesma forma que a Constituição protege a honra das pessoas, também tutela a 

liberdade de pensamento – abrangida a sua exteriorização, em especial para prestigiar o 

direito de informação do receptor das idéias. E isso tem total implicância sobre o regime 

democrático, também adotado pela Lei Maior brasileira. É permitindo que a sociedade 

conheça os fatos que são de interesse público que a democracia sairá do papel, aproximando-

se da sua viabilidade prática. Só através da liberdade de pensamento é possível influenciar e 

participar ativamente da eleição dos governantes. 

Diante disso, já é perceptível que a manutenção dos crimes contra a honra, além de 

violar o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos mais importantes, esquecendo a 

natureza subsidiária, o caráter fragmentário e o princípio da eficácia do direito penal, termina 

fazendo-a prevalecer indistintamente sobre a liberdade de pensamento e o direito à 

informação, com fortes prejuízos para a própria democracia. Nada obstante, as equivalentes 

normas penais não podem ser afastadas pelo Poder Judiciário no julgamento dos casos 

concretos. 
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Não há dúvida que os postulados primordiais do minimalismo estão previstos 

implicitamente na Constituição. A imprescindível conciliação do princípio da segurança com 

o da liberdade, ambos previstos no caput do art. 5º, demonstra que apenas sob algumas 

condições extremas é possível afastar o último, em prol de uma situação mais importante, 

quando em jogo violações iguais ou superiores. Neste passo, a liberdade das pessoas só pode 

ser afastada nas hipóteses de extrema necessidade, quando esse afastamento for eficaz e para 

proteger os bens jurídicos mais imprescindíveis. 

Todavia, isso não é suficiente para concluir pela inconstitucionalidade, ou mais 

propriamente pela não recepção constitucional, dos crimes de calúnia, difamação e injúria. As 

leis, discutidas e votadas pelos representantes populares, gozam de presunção de legitimidade 

que só deve ser afastada com extrema prudência, quando a repugnância da norma 

constitucional seja manifesta, clara e induvidosa. Não é isso, no entanto, o que ocorre com os 

crimes contra a honra, não sendo raro vermos manifestações de respeitados penalistas 

defendendo a tipificação. 

Ainda assim, o nosso trabalho visa apresentar uma grande contribuição, não só para 

a academia jurídica, como também para a sociedade. Além das funções de motivação, 

integração e interpretação que os princípios do minimalismo impõem sobre os crimes contra a 

honra, não podemos esquecer a sua função crítica. Efetuando uma crítica construtiva, 

apresentando vastas informações comprobatórias da necessidade da abolitio criminis, é que 

convidamos especialmente o Poder Legislativo ao debate, no intuito de convencê-lo do acerto 

da nossa orientação. 
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