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RESUMO 
 
 
 
 
MELO, Thiago Carvalho Bezerra de. Bem jurídico penal: a contextualização 
do bem juridico no Estado social e democrático de direito. 2005. 186 folhas.  
Dissertação de mestrado - Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito 
do Recife,  Universidade Federal  de Pernambuco, Recife. 
 
 
No âmbito do Direito Penal, analisa historicamente seu objeto como sendo 
não a tutela de direitos subjetivos, mas sim o bem jurídico em si . Sobre a 
teoria do bem jurídico, faz um apanhado histórico de diversos enfoques 
conceituais sob várias concepções diferentes do assunto, porém sem definição 
dos conteúdos. 
Para preencher essa lacuna, surge o processo de constitucionalização dos bens 
jurídicos penais, pois deve ser nas consti tuições que o Direito Penal encontra 
sanções para proteger os chamados bens jurídicos, ou seja, os bens passíveis 
de criminalização. 
Relaciona critérios orientadores do legislador na criminalização dos bens 
jurídicos constitucionais, deduzidos do princípio da ultima ratio .  
Discorre, ainda, sobre a postura que deve o penalista contemporâneo ter a 
respeito da criminalização/descriminalização, sob os aspectos jurídico e 
político. Além disso,  entende ser o jurista um renovador do sistema penal. 

 
Palavras-chave:  direito penal bem jurídico e constituição.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 
 
 
 

MELO, Thiago Carvalho Bezerra de. The criminal juridical property: the 
contexture of juridical property in social and democrtic of right. 2005. 186 folhas. 
Master Degree - Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 
The scribe investigates historically the object of criminal Law as a juridical property 
not a protection of subjective right. He analyses many aspects historically with 
different conceptions about the juridical property theory without the contents 
definitions. It arises the process constitutions of juridical property theory to stop this 
gap. In constituions, criminal Law has sanctions to protect which are named the 
juridical properties. The juridical properties can be object of crimination. Moreover he 
investigates the posture of contemporaneous criminal lawyer about the criminality 
and the acquittal considering the political and juridical aspects. In the opinion of the 
author, the jurist is the renovater of criminal system. 
 

 
 

Key-words: criminal Law, constituions and juridical property. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

INTRODUÇÃO  

 

1. A racionalização do direito penal: o bem jurídico penal como caráter 

delimitador e norteador do direito penal. 

 

 

Neste trabalho, pretende-se tratar o bem jurídico e suas diversas 

teorias, mas especificamente no que tange à sua contextualização perante a 

ordem constitucional, tratando-o como limite e não como fundamento do 

direito penal em um Estado Social e Democrático de Direito. 

 

Para tanto,  cabe salientar que o presente trabalho pauta-se nos 

princípios do direito penal mínimo, ou seja,  nos princípios estruturais da 

intervenção penal garantista, mais ainda, nos princípios da proteção, 

merecimento, dignidade e necessidade da tutela penal,  verificados na 

Constituição e nas relações sociais concretas. 

 

Como nos alerta Ferrajoli1,  há alguns anos, assistimos na Itália,  

Alemanha e Espanha a um novo despertar de interesses e reflexões teóricas e 

empíricas por parte dos penalistas,  sociólogos e filósofos do Direito acerca da 

problematização do bem jurídico, bem como a sua função utilitária e/ou 

garantista do direito penal como técnica de tutela dos cidadãos contra a 

ofensa de direitos subjetivos e interesses fundamentais, sejam individuais ou 

coletivos. 

                                                 
1 FERRAJOLI ,  Luigui .  Derecho penal mínimo y bien jurídicos  fundamentales.  
Disponívelem<ht tp: / /www.poderjudic ia l .go.cr / sa latercera/revista/REVISTA%2005/ferraj0c
.htm > Acesso em 18 de março de  2005,  p .1 .  



  

 

A idéia de bem jurídico a que se remete o princípio da ofensividade 

dos delitos como condição necessária da justificação do jus puniendi ,  

configura-se como limite axiológico externo (com referência a bens 

considerados politicamente primários) ou interno (com referência a bens 

estimados,  constitucionalmente protegidos) do Direito Penal. 

 

Desta forma, o presente trabalho destina-se a expor, analisar e  

formular crí ticas,  relativamente ao tema Bem Jurídico penal: a 

contextualização do bem jurídico no Estado social e democrático de 

direito ,  no âmbito do direito positivo brasileiro atual. 

 

Para que fique evidenciada a existência da contextualização do bem 

jurídico protegido por um direito penal garantista no Estado social e 

democrático de direi to, como necessária para a afirmação de um Direito Penal 

Mínimo, temos como objetivos específicos deste trabalho: 

 

a)  Caracterizar o Direito como objeto dotado de valor, atribuindo ao 

direito positivo natureza axiológica,  de forma que não se possa 

desconsiderar,  na sua aplicação prática,  o atendimento aos princípios  

básicos de justiça;  

 

b)  Apontar um modelo de direito penal com característica 

predominantemente objetivista, fundado na proteção exclusiva de bens 

jurídicos e na correspondente e necessária ofensividade, constitui uma 



  

séria e garantista alternativa a qualquer outro modelo de direito penal 

pura ou primordialmente subjetivista.  Mais do que justificar ou 

legit imar a existência desse modelo objetivista do direito penal, o 

núcleo central do nosso trabalho consiste em limitar o seu âmbito de 

aplicação e incidência; 

 

c)  Ressaltar o instituto do bem jurídico como elemento delimitador do jus 

puniendi e não como seu fundamento; 

 

d)  Trazer à compreensão de todos que o instituto do bem jurídico, inserido 

num contexto de Estado social e democrático de direito,  tem como 

função primordial a delimitação da incidência criminal, configurando 

assim o direito penal como um direito de ultima ratio .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1.2.  Importância do tema 

O porquê da necessidade de uma contextualização do bem jurídico 

 
 

O perecimento dos direitos, em decorrência do transcurso do tempo, 

tem sido tema abordado pela quase totalidade dos estudiosos do direito,  o 

que ocorre também  no campo do Direito Penal. 

 

Se, como dito, o homem é a medida de todas as coisas, isto significa 

que ele traz em si uma faculdade: a l iberdade de medir e, medindo, optar.  A 

noção de valor pode revelar-se de  diferentes modos. A mais conhecida, do 

ponto de vista fi losófico, é a concepção  platônica de valor, como ideal 

imutável e imperecível. Outros tentaram sistematizar os valores que compõem 

a justiça, em número de seis, como expostos por Aftalión2,  numa relação 

biunívoca: segurança e ordem, paz e poder e solidariedade e cooperação. Em 

cada par o primeiro seria o valor fundante e o segundo, o fundado. 

Relativamente ao binômio “segurança e ordem”, ao valor fundante 

“segurança” corresponderia um desvalor: a insegurança; ao valor fundado 

“ordem”corresponderiam, por sua vez,  dois desvalores,  um extrínseco, a 

desordem e outro intrínseco, o ritualismo. A segurança  é instável, dado que o 

uso da liberdade pelos outros - elemento extrínseco - pode levar à  

insegurança. Para superar este risco, deve-se dirigir as ações de acordo com 

um certo plano ou ordem .   

                                                 
2 AFTALION, Enrique R; OLANO, Fernando Garcia ;  VILANOVA, José.  Introducción al  
Derecho .  Buenos Aires,  Cooperadora de Derecho  y Cienc ias Sociales,  1980,   pág.  862.  
 



  

O desvalor intrínseco à ordem, por outro lado, não se dá por defeito,  

mas por excesso, todas as ocasiões em que as regras (o autor chama "plano de 

vida"), destinadas a superar, revestem-se de um formalismo e detalhamento 

exagerados,  convertendo-se em ritualismo. 

 

Ora, o conceito de bem jurídico nem sempre é tão claro, apesar de 

ser fundamental para o direito penal. Assim, pois, caso o bem parta de um 

sistema jurídico com fundamentação antropológica, a existência de um objeto 

de proteção que o acompanha (norma penal) e se é ameaçado - não só é 

fundamental, mas de execução elementar.  Em virtude disso, a noção por si só 

de bem jurídico em direito penal numa posição racional não supõe a 

antecipação de criminalização de condutas. 

 

Observa-se que o problema do bem jurídico não é outra coisa mais 

(e qualquer coisa menos) que o problema dos fins do direito penal. E, ao 

pensar nos fins, é que nós achamos que os apoios ideológicos que 

tradicionalmente têm sustentado o direito penal estão sendo questionados 

pelos efeitos de uma realidade que se faz evidente, traduzindo-se numa 

distância entre os modelos de aspirações garantistas e os dogmáticos− 

conservadores, gerando efeitos socialmente negativos e singulares, a exemplo 

da seleção de grupos de população para a criminalização no sistema de justiça 

penal. 

 

Ora, conforme é verificável, não se trabalhou o direito penal só para 

combater a delinqüência (prevenção), mas a sua massiva aplicação gerou uma 



  

grande violência institucional,  por ter sido concebido com a finalidade de 

retribuir com mal (pena) o mal praticado pelo criminoso. 

 

Entretanto, ocorre que a prevenção e a retribuição são funções da 

pena e não do Direito Penal como um todo.3 A função do Direito Penal em um 

Estado social e democrático de direito é a exclusiva proteção de bens 

jurídicos, bens que são necessários para o convívio da sociedade como todo, 

pois dizem respeito à dignidade da pessoa humana, aos direitos fundamentais 

tutelados pela ordem constitucional. 

 

Assim, sabendo-se que a questão teleológica do Direito Penal é a 

exclusiva proteção de bens jurídicos e que só se fundamenta o seu recurso 

quando se põe em perigo concreto ou quando se lesa gravemente este bem tido 

como caro pela sociedade, resta-nos afirmar que o Direito Penal deve então 

ser entendido em um Estado social e democrático de direito como um direito 

de ultima ratio. 

 

Como leciona Brandão: 

Com efei to ,  para que o  papel  do bem jur ídico cumpra a  sua função  
de legi t imar  a  intervenção penal ,  é  impresc indível  in terpretá - lo  à  
luz da soc iedade,  como pretende a  atual  dogmática alemã.  A idéia  
de bem jur ídico  não é  desvinculada da idéia  de va lor ,  v is to  que o  
bem jur íd ico é  precisamente o  va lor  protegido pela  norma penal ,  
mas esse valor  cumpre  a  função de resguardar  as condições de 
convivência em soc iedade de um determinado grupo humano.  ( . . . )  
Bem jur ídico deve ser  def inido ,  pois,  co mo o  va lor  tu te lado pe la  
norma penal  func ionando como um pressuposto  impresc indíve l  para  
a  exis tênc ia  da sociedade. 4 

 

                                                 
3 PASCHOAL, Jana ina Conceição.  Direito  penal:  parte gera l .  São Paulo:  Manole,  2003,  
p .4 .  
4 BRANDÃO, Cláudio .  Teoria Jurídica do Crime .  Rio De Jane iro:  Forense,  2002,  pp.9 -
10.  



  

Ora,  é justamente na contextualização do bem jurídico em uma dada 

sociedade, protegido por um direito penal garantista, em um Estado social e 

democrático de direi to, que se revela o problema axiológico da ofensividade 

dos bens jurídicos tidos por fundamentais. 

 

Na realidade, não falta razão quando se afirma que o Direito Penal 

inteiro deveria abraçar à proteção à dignidade humana, isto é, a proteção 

exclusiva de bens jurídicos.Tal concepção, em verdade, é sustentada por 

Günter Jackobs, o qual formula um funcionalismo sistêmico radical,  

apregoando um direito penal como sustentáculo das normas jurídicas: “O 

direito penal não visa à tutela de bens jurídicos,  mas garantir a norma”.5 

 

No entanto, a jurisprudência constitucional alemã, com base no art .  

1º da norma fundamental já mencionara, em ocasiões diversas, que a 

dignidade constitui-se no valor supremo constitucional, embora a obrigação 

de protegê-la não necessariamente numa intervenção penal que deva ser 

reservada apenas para as violações mais graves.  

 

Ora, sabendo-se que o Direito Penal consiste na arma mais poderosa 

e incisiva de que se pode valer o Estado, por privar os indivíduos de sua 

liberdade, que certamente constitui um dos mais importantes direitos 

fundamentais, nos parece bastante oportuno o questionamento de Roxin ,  

apontado por Janaína Paschoal6,  sobre os pressupostos justificadores que 

                                                 
5 JAKOBS, Günter .  Sociedade,  norma e pessoa :  teor ia  de um d ire i to  pena l  func ional .  São  
Paulo:  Manole,  2003,  p .26.  
6 PASCHOAL, Jana ina Conceição.  Const ituição,  criminalização e dire i to  penal  mínimo.  
São Paulo:  Revista  dos Tribunais ,  2003,  p .48.  



  

impõem a privação de liberdade, ou outro modo de intervenção por parte dos 

que logram controlar instituições estatais em relação aos demais,  

conformando-lhes a existência, e ainda: “o que o legislador pode proibir sob 

pena aos seus cidadãos?”, questionamentos esses que nos leva a compreensão 

do tipo de determinado Estado e de seus fins. 

 

Neste mesmo sentido, Cláudio Brandão sustenta a tese de que o 

Direito Penal ganha legitimidade quando se reveste da função de proteger 

bens jurídicos,  pois a missão do Direito Penal é a tutela de bens jurídicos.7 

 

Sabe-se que o tipo penal é uma estrutura imaginária por tratar-se de 

um modelo abstrato de conduta, formulado através de expressões lingüíst icas,  

com a finalidade de individualizar as condutas que são relevantes para o 

Direito Penal, cominando à sua realização uma pena8.Modernamente em sua 

estrutura, distingue-se uma parte objetiva e outra subjetiva. Naquela, 

aparecem como elementos necessários o sujeito, a conduta externa e o objeto 

jurídico.  Trata-se de elementos que estão presentes na estrutura de qualquer 

tipo penal.  

 

No tocante ao objeto jurídico do delito, trata-se do dado em que se 

visualiza o bem ou o valor que o legislador, através da norma penal 

incriminadora, quer proteger, podendo ser um objeto físico,  a qualidade de 

uma pessoa ou mesmo algo imaterial. Assim, toda norma penal tutela valores,  

                                                 
7 BRANDÃO, Cláudio.  Teoria Jurídica do Crime .  Rio De Janeiro :  Forense,  2002 ,  p .7  
8 BRANDÃO, Cláudio.  Op.  Cit .  p .  58 



  

os quais,sejam políticos ou sejam éticos,  irão direcionar o legislador a criar 

regras e sanções nelas prescritas.9  

 

É comum a afirmação no sentido de que esse bem protegido deve ser 

indispensável para o ordenado convívio humano, e somente por isso é 

justificada e legit imada a tipificação das condutas tendentes a colocá-lo em 

grave perigo ou mesmo ofendê-lo.   

 

Assim como leciona Luis Flávio Gomes,  

 

conceber  o  d irei to  pena l  como um adequado instrumento  de tutela  
dos bens  jur ídicos  de  maior  relevência  para  a  pessoa e ,  por  outra  
par te ,  entender  que sua intervenção somente se  jus t i f ica quando  
esse mesmo bem jur ídico se converte  em objeto  de uma ofensa  
intolerável  implica,  sem dúvida,  repud iar  os s i stemas pena is  
autor i tár ios ou total i tá r ios ,  do t ipo  opress ivo ou pol icialesco,  
fundados em apr ior i smos ideológicos ou po lí t icos rad ica is,  co mo os  
que já  histor icamente  vi t imizaram tantos inocentes.  S igni f ica ,  
ademais ,  pr ivi legiar  um sistema penal  de cunnho personali s ta ,  que  
vem da tradição do  i luminismo,  centrado  especialmente nas  
l iberdades ind ividuais e  no  pr inc ípio  mora l  do respei to  à  pessoa  
humana,  e  que seja  expressão de um modelo  de Estado Democrát ico  
e  Consti tucional  de Direi to  e  dos  dire i tos fundamentais ,  enquanto  
ins trumento ao serviço  da pessoa humana e não o  inverso. 10 

 

Desta forma, apontar-se que o instituto do bem jurídico está 

relacionado com a delimitação do Jus Puniendi e não como seu fundamento,  

ganha apreço na doutrina nacional proposta por Juarez Tavares, quando 

afirma que: 

A pro teção de dire i tos humanos,  como condição de defesa  
ind ividual  frente  ao Estado despót ico,  apresenta-se não apenas  
como um programa,  senão  como fundamento do próprio  Estado  
democrá t ico,  que se deve,  pois,  ocupar  de garantir  a  todos o  pleno 
exerc ício  de seus dire i to  fundamenta is .  Isso  quer  dizer  que a  
legi t imidade da atuação estatal ,  no sentido de um exerc ício  

                                                 
9 SALDANHA,  Nelson .  Ordem e Hermenêutica .  Rio de janeiro :  Renovar ,  1992,  p .169 
10GOMES, Luis Flávio .  Princípio  da ofensividade no direito  penal .  São Paulo:  Revista  
dos Tribunais ,  2002,  pp.14-17.   



  

protet ivo,  está  vinculada a  que sua atuação es tatal  se  faça 
necessár ia  para impedir  a  in ter ferênc ia  de outrem no exercício  de  
direi tos do próprio  ind ivíduo,  o  que fundamenta a  const i tuição de 
um dire i to  subjet ivo  desse  ind ivíduo à determinada  condição  de  
garant ia .  I sto  não impl ica,  porém,  o  uso da pena  cr iminal ,  pois  a  
função de  garantia ,  impuls ionada pe lo  exercíc io  de  um di rei to  
subjet ivo do cidadão à  proteção jur íd ica,  deve estar  de  qua lquer  
modo condic ionada à  p reservação dos d ire i tos  humanos,  que tem 
como pr inc ípio  pr imord ial  a  solução pací f ica dos confl i tos,  o  que  
conduz à  conclusão de que a  pena não é  do tada por  si  mesma de  
qua lquer  legi t imidade e  só  se  just i fica na medida de sua extrema  
necessidade.  Quer  d izer ,  inexiste  um dever  absoluto  de  punir .  A 
punição cr imina l  é  unicamente uma contingência de ult ima ra tio .  
Deve-se concluir  então que a  noção de bem jur ídico não pode ser  
posta  co mo legi t imação da  incr iminação,  mas como sua  
del imi tação . 11 

 

Logo, a proposta deste trabalho é trazer a compreensão de todos que 

a idéia de bem jurídico inserido num contexto de Estado social e democrático 

de direito tem como função primordial à delimitação de incidência criminal,  

configurando assim o Direito penal como um direito de ultima ratio .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 TAVARES, Juarez.  Teoria do injusto penal.   Belo  Horizonte :  Del  Rey,  2000,  p .181.  



  

1.3.  Organização do trabalho e caminhos da investigação 

1.3.1. Opção pela cientificidade do Direito 

 

Ponto inicial em qualquer estudo é  o enfoque dado à teoria do 

conhecimento a ser adotada. É preciso especificar o ser conhecedor e o objeto 

cognoscível dentre as várias opções que a fi losofia - e em especial a filosofia 

do direito -  tem apresentado.  

 

Há autores, como Humberto Maturana8  que identificam o fenômeno 

da cognição com a possibilidade de dar explicações para a realidade 

observável, explicações essas que dependem não do objeto observado, mas 

das condições do sujeito que observa e que  podem ser aceitas - ou não - pelos 

demais sujeitos, caso estes tenham ou não as mesmas referências que o 

primeiro. O conhecer, sob este ponto de vista, é sempre condicional, uma vez 

que a realidade não existe por si mesma, mas apenas em função da perspectiva 

do observador,  sujeita a ilusões.  

 

No entanto, as teorias cognitivas clássicas  atribuem ao saber 

científico a capacidade de descrever e explicar a realidade, o que o tornaria  

seguro e preciso. Confiável, portanto. Em uma das suas “crí ticas”, Immanuel 

Kant já havia investido sobre este tema, indagando sobre o que pode ser 

conhecido e como é dado ao homem certificar-se da verdade das ciências e 

dos poderes e limites do entendimento e da razão9 .  

                                                 
8  MATURANA, Humber to .  Cognição,  Ciência e  Vida Cot idiana .  Be lo  Horizonte,  UFMG, 
2001,  págs .  19 a  42 .  
9  KANT, Immanuel .  Crít ica da Razão Pura.  São Paulo,  Mar t in Clare t ,  2002,  págs.  44 a  
49:  "Dúvida não há de que todo o  nosso conhecimento pr incip ia  pela  experiência . . .  Porém,  



  

Apesar de acreditarmos que o Direito pode ser objeto de um saber  

de hierarquia científica, a ciência do direito - ou como chamam alguns,  

jurisprudência - existe, por outro lado, uma filosofia do direito. Em Henrique 

R. Aftalión encontramos as característ icas distintivas da filosofia: trata-se de 

um saber sem pressupostos, que encontra em si mesmo sua fundamentação; 

constitui-se num conhecimento omnicompreensivo, que não se refere a uma 

determinada parcela da realidade, mas a toda ela. É,  portanto,  um 

conhecimento autônomo e pantônomo1 0 .  A ciência do direito, por sua vez,  

renuncia à universalização do seu objeto e à análise dos fundamentos do seu 

conhecimento,  que toma como pressupostos. 

 

Ademais,  este estudo pretende limitar-se,  no âmbito da ciência do 

direito, à dogmática jurídica, deixando de lado, não por carecerem de 

importância, mas por impossibilidade de abordá-los com o rigor que merecem, 

os temas zetéticos próprios da epistemologia. 

 

 De fato, ao iniciarmos esta dissertação, pensamos seria necessário 

inseri-la num dos campos do Direito: a dogmática jurídica, a sociologia 

jurídica ou a filosofia do direito.   

                                                                                                                                                         
isso  não prova  que todo  ele  der ive da experiênc ia . . .  Ao menos uma questão há,  pois,  que 
carece de  estudo mais atento  e  que  não se  resolve à  pr imeira  vis ta ,  senão  vejamos:  se  
poderá haver  um conhec imento  tal ,  independente da experiênc ia  e  de todas as  impressões  
dos sentidos.  Denomina-se a  pr ior i  esse conhecimento e  dist ingue-se do empír ico,  cuja  
or igem é a  poster ior i ,  ou seja ,  na experiênc ia .  Esses problemas inevitáveis da própria  
razão pura são Deus,  a  l iberdade e  a  imor ta l idade"    
 
1 0  AFTALION, Henrique R. ,  OLANO,  Fernando  Garc ia  e  VILANOVA, José.  Introducción 
al  Derecho.  Buenos Aires,  El  Ateneo,  1956 .  
 
Um saber  omnico mpreensivo,  de  o(m)ni-  .  [Do lat .  Omnis ,  e . ]  El .  comp.  1 .  = ' tudo ' ,  ' todo '   
e     pantônomo :  de panto [Do gr .  panto  -  < pantós ,  geni t ivo de pâs,  pâsa,  pân ]  El .  comp.  
1 .  = ' tudo ' ,  ' todos ';  e  de  Onto(a)  [Do gr .  ón,  óntos ,  par t .  pres.  do verbo  e inai ,  ser ,  estar  ]  
El .  comp.  1  = 'se r ' ,  ' indivíduo ' ,  conforme Novo Aurél io  Século XX I ,  Nova Fronteira ,  
versão eletrônica Lexikon Informát ica Ltda,  2003.   



  

Ao darmos continuidade aos nossos estudos, no entanto, fomos 

percebendo que, apesar de estarmos tratando, aparentemente, de um tema 

estritamente dogmático - a análise crítica da norma jurídica penal - isso só 

estava acontecendo, isto é, só estávamos analisando de forma crítica uma 

norma jurídica, justamente porque o Direito não se limita à norma. Se assim 

fosse, nenhum significado teria criticar um texto normativo, alegando ser ele 

contrário a princípios que devem nortear as relações sociais.  

 

 Percebemos que todo o nosso esforço dogmático fundamentava-se 

na concepção de haver uma "injustiça" - um valor - implíci ta na norma 

cri ticada, geradora de conflitos entre categorias sociais  - o indivíduo e o 

Estado.  

 

Entendemos, também, que nosso objetivo proposto era, na verdade, 

além de um objetivo dogmático, um objetivo axiológico e sociológico, pois 

almejávamos, ao mesmo tempo, corrigir uma injustiça e alterar uma realidade 

social . 

 

  Não pudemos nos furtar, portanto, de incluir nesta dissertação 

tópicos concernentes aos temas  valor e sociedade, pois estão a todo tempo 

presentes. Isto porque, da mesma forma que não se pode pretender entender o 

Direito à luz exclusivamente da norma jurídica,  ou do fato social ou dos 

valores,  também não se pode l imitar o estudo do Direito a apenas um dos 

ramos do conhecimento jurídico: a dogmática jurídica, a sociologia jurídica 



  

ou a filosofia do direito. Neste mesmo sentido entendem Cláudio Souto e 

Solange Souto:  

 
Conseqüentemente ,  a  sociologia do Direi to  não é  capaz de es tudar  o  
jur íd ico como fa to  social  sem, ao mesmo tempo,  visual izá- lo  como 
norma social  (o  que  todo fato  socia l  é )  e  como valor  (o  que toda  
norma social  impl ica) .  1 1  

  

O Direito pertence à terceira família dos objetos, segundo 

classificação de Carlos Cossio1 2 :  faz parte dos objetos culturais. Objetos 

naturais e culturais pertencem à realidade, diferenciando-se apenas pelo fato 

de os segundos serem fruto da ação humana. Por isso, possuem um substrato 

material que serve de suporte para a existência de um certo sentido 

intelectual.  A este sentido intelectual estará sempre associado um valor.   

 

Além disso, aos objetos naturais é aplicado o método empírico 

indutivo, donde se obtém uma explicação. Já os objetos culturais exigem o 

método empírico-dialético , que possibili ta sua compreensão. 

  

Assim, daremos prosseguimento a esta dissertação tomando como 

pontos de partida a cientificidade do Direito e a sua natureza cultural e, 

portanto,  valorativa.  

 

1.3.2. Método de estudo 

Ao elaborarmos a presente dissertação, tivemos em mente a 

definição proposta pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT:  

                                                 
1 1  SOUTO, Cláudio e  SOUTO, Solange.  Sociologia do Direito:  uma visão substantiva.  
Porto  Alegre,  Fabris ,   2003.  
 
1 2   COSSIO, Carlos.  La teoria  egológ ica de l  derecho y e l  concepto jur ídico de l iberdad.  
Buenos Aires ,   Losada,   1944,  pág.  37 



  

 

Diser tação é  o  documento que representa o  resul tado de um traba lho 
experimental  ou exposição de um estudo cient í fico retrospect ivo,  de  
tema único e  bem del imi tado  em sua  extensão ,  com o objet ivo de  
reunir ,  anal i sar  e  interpretar  informações.  Deve evidenciar  o  
conhecimento  de  l i teratura  exis tente  sobre o  assunto  e  a  capacidade  
de s i stemat ização do candidato .  1 3  

   

Em relação ao conteúdo ou significado da dissertação, adotamos o 

conceito de Umberto Eco:  

 

( . . . )  o  sent ido posi t ivo e  progressivo de estudo,  entend ido não como 
cole ta  de noções,  mas como e laboração cr í t ica de uma exper iência ,  
aquisição de uma capac idade (út i l  para o  futuro)  de identi f icar  os 
problemas,  encará-los com método e expô-los segundo cer tas  
técnicas de comunicação . 1 4  

 

A presente dissertação pretende ser monográfica, no sentido de 

abordar um tema específico e restrito, como tal se opondo aos estudos que se 

podem intitular de “enciclopédia de” ou “história do”. No entanto, tentamos 

contextualizar o problema enfocado, pois entendemos que fazer um trabalho 

rigorosamente monográfico não significa perder de vista o panorama.  Até 

porque só podemos compreender algo quando o inserimos num contexto. 

 

 É também um estudo de compilação, através do que será exposto 

nosso ponto de vista, bem como os ensinamentos  contidos na maior parte da 

literatura existente, de forma harmoniosa, porém crítica. Ainda em relação ao 

conteúdo, esclarecemos que nosso estudo não se propõe a solucionar 

problemas abstratos,  de natureza universal, tais como a justiça, a igualdade, a 

                                                 
1 3  NBR 14724,  ABNT, agosto  de 2002,  i tem 3.8  
 
1 4  ECO, Umber to .  Co mo se faz uma tese .  São  Paulo ,  Perspec tiva,  1977,  pág.  XIV 
 



  

l iberdade - para não mencionar o maior e mais misterioso dos grandes temas 

da humanidade: a existência de Deus.  

 

Ao contrário, conhecendo as dificuldades com que se depararam 

gigantes do conhecimento - vivos ou mortos, amados ou não - nos apoiamos 

em seus ombros,  seguindo o conselho medieval, para levarmos a efeito este 

trabalho.  

 

O presente trabalho está dividido em três partes. Na primeira,  serão 

abordadas as idéias dos doutrinadores clássicos que, em princípio, ocuparam-

se do estudo do objeto de proteção do direito penal. 

 

Na segunda parte, far-se-á uma análise acerca da contextualização 

do bem jurídico protegido pela norma constitucional como limite 

axiológicamente negativo da concretização do direito penal. 

 

Por últ imo, serão abordados alguns aspectos da teoria penal-

científica no Estado social  e democrático de direi to, demonstrando que a 

presunção de uma necessária tutela penal, por si só, já atenta contra os 

ditames do direito penal mínimo, como bem assevera Mir Puig:  

 

Pero la  formula “Estado soc ia l  y democrát ico de Derecho” supone  
no so lo  la  tentat iva de  someter  la  ac tuac ión de l  Estado social−a la  
que no se quiere renunciar−a los l imí t ies formales de l  Estado de 
Derecho,  sino  también su or ientac ión mater ia l  hacia  la  democracia  
real .  Se  pretende,  por  es ta  via ,  acoger  uma modalidad de Estado  
soc ial−esto  es,  que tome par t ido  e fect ivo en la  vida  social−al  
servicio  de  todos los c iudadanos .  Em cuanto socia l  y democrát ico,  
ta l  Estado deberá  crear  concic iones  socia les  rea les que  favorezcan 
la  vida de l  ind ividuo,  pero para garantizar  e l  cont rol  por  el  mismo 
ciudadano  de ta les condiciones  deberá ser ,  ademásm um Estado  



  

democrá t ico de Derecho.El carác ter  democrát ico de esse Estado  
aparece vinculado,  pues,  a  la  síntesis  del  Estado social  y del  de  
Derecho,  y expressa tanto  la  necesidad de l iber tad “real”−  
oponiéndose a  que e l  “  Estado soc ia l”  dir i ja  solo  su intervención 
em benefício  de cier tos grupos “ Estado de Derecho” no contro lado 
por  todo e l  pueb lo−para los ciudadanos. 12 

 

Nosso estudo estará delimitado, portanto,  ao direito posit ivo, posto 

que recai sobre crít ica a dispositivo legal vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro atual . 

 

A hipótese de trabalho, que se subsume na assertiva: “o bem 

jurídico penal no Estado social e democrático de direito tem como missão 

primordial , não o de fundamentá-lo, mas de limitá-lo”, vem a:  

 

a)  Debruçar-se sobre um objeto determinado, o bem jurídico;  

 

b)  Inserir-se na sua questão específica em meio a várias outras questões  

acerca da natureza, função e idealização do mesmo; 

 

c)  Revelar aspectos relativos às garantias do cidadão, em vista da 

possibilidade de lesão ou perigo de lesão ao princípio da dignidade da 

pessoa humana;  

 

d)  Ser útil  à sociedade, cidadãos e Estado, por reafirmar as garantias dos 

primeiros perante o poder estatal de um lado e por apontar soluções 

para redução dos conflitos entre o  poder punitivo e a dignidade do 

                                                 
12 MIR PUIG, Sant iago .  Funcion de la  pena y teoria  de l  del ito  en e l  estado soc ial  y  
democrático de derecho.  2 ª  ed.  Barce lona :  Bosch,  pp.22-23,  1982.  



  

indivíduo que, em geral , transformam-se em intermináveis pendências 

judiciais; 

 

e)  Elaborar a dissertação, de forma honesta e clara,  de modo a permitindo 

que todos quantos queiram possam analisar as informações e os 

argumentos apresentados, para deles discordarem ou não. 

 

1.3.3. Técnicas de pesquisa  

 

O assunto aqui abordado, (Bem Jurídico Penal e Consti tuição: A 

contextualização do bem jurídico protegido no Estado social e democrático de 

direito),  foi analisado, em sua maior parte,  por meio de instrumentos , isto é, 

por fontes secundárias do conhecimento. Assim, analisamos estes assuntos 

através de livros e artigos publicados em revistas especializadas que contêm 

análises sobre esses mesmos assuntos.   Foram relacionados,  por ordem 

alfabética, conforme último nome do autor, os livros e artigos de revistas, 

objeto de nossas consultas, sempre com especificação da editora responsável 

pela sua publicação. Quando o acesso ao material  se deu por meio da internet ,  

indicamos o responsável pela versão eletrônica. 

 

Os autores citados no texto encontram-se referidos nas notas de 

rodapé, de tipo completo (em contraposição ao estilo autor-data), numeradas  

seqüencialmente. A doxografia também foi registrada. As citações de um 

autor por intermédio de outro,  embora as saibamos não aconselhadas, foram 



  

necessárias em alguns casos e tais fatos foram expressamente referidos.  

Apenas nossas impressões e opiniões pessoais não contêm referências. 

 

Por atenção à exatidão científica, devemos esclarecer que os autores 

cujas obras foram escri tas originalmente em alemão, como Immanuel Kant e 

Hans Kelsen, foram lidos por meio de suas traduções para o português.  

Quanto às obras originalmente em italiano, francês ou inglês,  foram lidas ou 

em seu texto original ou em tradução para o português ou espanhol, em 

decorrência da disponibilidade da bibliografia em bibliotecas e para 

aquisição. As obras escritas em espanhol carecem, para nós brasileiros,  de 

tradução. 

 

Acreditamos que não houve significativo prejuízo ao 

desenvolvimento deste estudo, tendo em vista que os temas analisados, como 

os princípios e garantias que devem presidir as relações entre o sujeito  

(indivíduo) e o Estado, foram e ainda são objetos de inúmeros estudos por 

parte de eminentes juristas internacionais e nacionais. 

 

Como fontes primárias de pesquisa utilizamos a legislação aplicável 

à matéria.  A legislação  citada  no  texto,  atualizada até o presente ano, pode 

ser consultada no site  do Senado Federal , na página do  governo federal:  

www.planalto.gov.br .    

 

 

 



  

PARTE I 

A ERA DAS REVOLUÇÕES: O MOVIMENTO PENAL− ILUMINISTA 

COMO MANIFESTAÇÃO DE UMA CONCEPÇÃO RACIONALIZADORA 

DA TUTELA PENAL DO INDIVÍDUO 

 

CAPÍTULO I 

 

1.1. O Movimento Iluminista: a revolução cultural científica e a  

modernidade como pressupostos para a racionalização de um direito penal 

humano. 

 

 
Mais do que uma corrente de idéias, o Iluminismo vem a ser uma 

atitude cultural e espiri tual de grande parte da sociedade da época, cujo 

objetivo é a difusão do uso da razão para dirigir o progresso da vida em todos 

os aspectos. O historiador Eric J . Hobsbawm em sua obra “A era das 

revoluções”13,   t raça com extraordinária clareza analítica a transformação por 

que passaram todas as camadas sociais da Europa com as duas revoluções:  

“Revoluções Francesa e Industrial.” A aristocracia, a burguesia e o 

campesinato sofreram alterações profundas em suas raízes, até hoje sentidas.  

As ciências,  a filosofia, religião, a li teratura,  as artes e mais precisamente o 

direito, encontraram novos caminhos.  Para este autor, 

o I luminismo veio  a  expressar ,  a  convicção  no progresso do 
conhecimento  humano,  na  rac iona lidade,  na r iqueza e  no contro le  
sobre a  na tureza− de que es tava profundamente imbuído o  século 
XVIII− der ivou sua força pr imord ia lmente do evidente progresso da  
produção,  do comérc io  e  da racional idade econômica e  cient í fica 
que se acred itava es tar  assoc iada a  ambos.  ( . . . )  Um ind ividua li smo 

                                                 
13 HOBSBAWM, Eric  J .  A era das revoluções:  Europa 1789-1848.  São Paulo :  Paz e  Terra .  
2004.  



  

secular ,  r ac ional i sta  e  progress ista  dominava o  pensamento  
progress is ta  dominava  o  pensamento “escla recido”.  Liber tar  o  
ind ivíduo  das a lgemas que o  agr i lhoavam era o  seu pr incipa l  
objet ivo:  do tradic iona l ismo ignorante da Idade Média,  que ainda 
lançava sua sombra pelo  mundo,  da superst ição  das igrejas  
(dis t in tas da re l ig ião “ racional”  ou “natural” ) ,  da i r rac iona lidade 
que dividia  os homens em uma hierarquia de patentes mais ba ixas e  
mais a l tas de acordo com o  nascimento  ou a lgum outro  c r i tér io  
i r relevante. 14 

 

 Para Ricardo de Brito, 

o I luminismo foi  o  movimento  fi losófico que agitou a  Europa  
sobre tudo no  século XVIII ,  fo rnecendo os argumentos ideo lógicos  
que ,  num p lano  mais  amplo,  provocaram transformações p rofundas 
na  sociedade,  v indo em conseqüência a  ter  inf luenc ia no campo 
jur íd ico. 15 

 

O movimento intelectual do século XVIII,  o Iluminismo ou 

Ilustração, tinha como temas básicos a liberdade, o progresso, o homem, e 

encontrou sua máxima expressão entre os escri tores franceses que propagaram 

tais idéias rapidamente entre a elite intelectual européia, sendo tal ideologia 

particularmente sensível à burguesia, que nela encontrou a justificação para o 

assalto ao poder nas últimas décadas do século. 

 

Na nova ordem instituída pelo Iluminismo, a religião foi substituída 

pela razão e, como conseqüência, a própria organização social passou a 

decorrer de atos humanos e, portanto, racionais. Soma-se a isso os progressos 

da Ciência e da Filosofia ocorridos no século XVII, principalmente no que 

tange ao racionalismo cartesiano desenvolvido por Descartes e ao sensualismo 

(empirismo) de Locke,16 que inspirou os mentores do movimento em questão, 

cuja essência pode ser resumida na preocupação de fundar uma ordem social 
                                                 
14 HOBSBAWM, Er ic  J .  Op.Cit .  pp .  41-42.  
15 FREITAS, Ricardo de Bri to  A.  P .  Razão e sensibi l idade:  fundamentos  do dire i to  pena l  
moderno.  1 ª  ed.  São Paulo:  Juarez de  Olive ira ,  2001,  p .63.  
16 Embora Descar tes e  Locke discordassem mui to  ent re  s i  e  apresentassem grandes  
incoerências ,  os fi lósofos ap licavam o método de  Descar tes,  baseado  na razão e  no esp ír i to  
cr í t ico,  à  po lí t ica e  à  re l ig ião,  exa ltando a razão  e  o  progresso,  em oposição à  t rad ição .  



  

em cujo centro figurasse o ser humano, superando a excessiva deificação das 

instituições, própria da Idade Média, em que o homem tinha um lugar 

secundário e onde o mundo material e também o social  eram concebidos como 

uma realidade objetiva, regida por leis e princípios determinados, estando o 

homem inserido neste contexto e regido pelas mesmas leis, sendo apenas um 

dado do todo.  

 

 Em lugar destas concepções, surgiu uma cosmovisão 

antropocêntrica. Desapareceram as sombras medievais e floresceram novas 

idéias, culturas e princípios que revolucionaram a religião, a ciência e todos 

os campos do conhecimento humano. Desenvolveram-se doutrinas de cunho 

liberal e individualista que, reagindo contra a situação de enclausuramento a 

que o indivíduo fora relegado durante o milênio medieval, propugnou ser ele  

o grande expoente das instituições e a própria razão de ser do Estado e da 

sociedade17.   

 

Hobsbawm nos aponta que 

a apa ixonada  crença  no progresso que professava o  t íp ico pensador  
do i luminismo,  re f let ia  os aumento visíve is no  conhecimento e  na  
técnica,  na r iqueza,  no bem-esta r  e  na c ivi l ização que podia ver  em 
toda a  sua vol ta  e  que,  com cer ta  jus t iça,  a tr ibuía  ao avanço  
crescente de  sua idéias. 18 

 

Não é propriamente correto chamarmos o “Iluminismo” de uma 

ideologia da classe média, embora houvesse muitos iluministas − e foram eles 

os politicamente decisivos − que assumiram como verdadeira a proposição de 

que a sociedade livre seria uma sociedade capitalista. Na teoria, o seu 
                                                 
17 BOBBIO, Norber to .  A Era dos Direitos.  11 a  ed.  Rio de Janeiro :  Ed ito ra Campus,  1992,  
p .  3 .  
18 HOBSBAWM, Er ic  J .  Op.Cit .  p .42.  



  

objetivo era primordialmente todo o ser humano. Todas as ideologias 

humanistas, racionalistas e progressistas estão implícitas nele, e,  de fato,  

surgiram dele. Embora na prática os líderes da emanciapção exigida pelo 

iluminismo fossem provavelmente membros dos escalões médios da 

sociedade, embora os novos homens racionais o fossem por habilidade e 

mérito e não por nascimento, e embora a ordem social que surgiria de suas 

atividades tenha sido uma ordem capitalista e “burguesa”.19 

 

Entretanto,  nos chama atenção Hobsbawm ao afirmar que: 

é bem mais correto  chamarmos o  i luminismo de “ideo logia 
ravo luc ionár ia”,  apesar  da cautela  e  moderação  polí t ica de mui tos  
de seus expoentes continenta is ,  a  maior ia  dos qua is − até  a  década  
de 1780− deposi tava sua  fé  no despo tismo esc larecido .  Pois o  
i luminismo implicava a  abolição da ordem po lí t ica  e  soc ia l  vegente 
na maior  par te  da  Europa. 20 

 

Para Norberto Bobbio, 

com a formação do Estado moderno,  ocorreu uma inversão na  
relação ent re  Estado e  cidadãos:  “passou-se  da pr ior idade dos  
deveres dos súdi tos  à  pr ior idade dos direi tos  do cidadão ,  emergindo  
um modo d i ferente de encarar  a  relação polí t ica,  não mais  
predominantemente do ângulo do soberano,  e  sim daquele do  
cidadão ,  em correspondência com a a fi rmação da teor ia  
ind ividual i sta  da soc iedade em contraposição à  concepção  
organic is ta  t rad ic ional . 21 

 

Assim, como bem aponta João Maurício Adeodato: 

A Idade moderna introduz no táve is mudanças na rea l idade jur ídico-
polí t ica;co meça a  quest ionar  se  o  poder  necessi ta  mesmo de um 
fundamento  externo,  seja  de que na tureza for− divina,racional ,  
consensual  e tc  .−  ou se a  legi t imidade pode ser  a fer ida  e  ob tida  
presentemente,  sem qualquer  re lação  de  cont inuidade ou 
fundamentação  com e lementos  exter iores  à  própria  relação  de 
poder ,  em termos de exerc ício  e fe t ivo da dominação.  A velha  
legi t imidade,  entend ida como um t í tulo  prévio a  jus t i f icar  o  fato  do  
poder ,  e  seus conce itos ét icos correspondentes não desaparecem do  
jargão dos po lí t icos  e  jur is tas,  mas  passam a dividi r  o  terreno (e  

                                                 
19 Idem, Ib idem. 
20 HOBSBAWM, Er ic  J .  Op.Cit .  pp .42-43.  
21 BOBBIO, Norber to .  A Era dos Direitos. ,  Op.Cit .  p .3 .  
 



  

hoje em d ia a té  levam a pior  nos círculos acadêmicos)  com uma 
legi t imação advinda da maneira  como o poder  se  impõe e  de seus 
resultados pa lpáveis na e fet iva ob tenção de  obediênc ia .  Há um 
progress ivo abandono de fundamentos transcendentes e  o  concei to  
de poder  legi t imamente exerc ido va i  se  tornando mais e  mais  
autônomo e  independente de re ferências externas. 22 

 

No campo do Direito, desenvolveu-se a célebre Escola Clássica do 

Direito Natural,23 no interior da qual nasceu e se desenvolveu o 

Jusnaturalismo na sua versão moderna24,  que fez do indivíduo a própria razão 

de ser do mundo, deferindo-lhe a condição de detentor de direitos inatos. Isso 

implicou em uma radical mudança de postura: em vez de ser um simples e 

pouco relevante elemento no mundo natural e social , o homem passou a ter 

uma função ativa na reformulação e construção da realidade. Numa palavra,  

ele passou a ser o construtor de sua história. 

 

Segundo o ensino de João Maurício Adeodato,  

Pode-se def inir  o  jusnatura l i smo,  grosso modo,  a  par t i r  de dois  
postulados fundamentais :  1 .  Há uma ordem jur íd ica além da  e fe t iva,  
daquela observável  empir icamente pe los órgãos  dos sent idos,  que é  

                                                 
22 ADEODATO, João Maur íc io  Leitão.  O problema da legit imidade:  no ras tro  do  
pensamento  de Hannah Arendt .  Rio de Jane iro:  Forense,1989 ,  p .3 .  
 
23 O ass im chamado Dire i to  Natura l  não  é  formulação  própr ia  dos  séculos XVII  e  XVIII .  
De fato ,  encontram-se  manifestações acerca  da exis tênc ia  de um direi to  superior ,  
imutável ,  e terno e  independente do direi to  escr i to  ou posi t ivo já  entre  os gregos,  c i tando-
se,  em regra,  como ponto de par t ida destas formulações,  a  t ragéd ia Ant ígona ,  de Sófocles,  
em que se di ferenc ia  a  le i  e terna ou divina da lei  humana.  Ainda na Grécia ,  os Sofis tas  
contrapuseram a Physis  e  a  Nomos ,  a  le i  da  Natureza e  a  le i  humana,  respec tivamente.  
Dentre  os Estóicos,  há a  idé ia  da  exis tênc ia  de uma lei  natural  ou divina ,  que se re flete  na  
consc iência  dos  homens através da  razão e  lhes  di ta  o  cer to  e  o  errado.  O maior  expoente  
da Patr í st ica,  Santo  Agost inho,  a firma exist i r  uma lei  e terna  ( lex  aeterna )  ordenadora  do  
universo e  de  autor ia  divina  que,  embora não possa  ser  conhec ida  dire tamente  pe los  
homens,  de la  recebem um ref lexo através da  le i  na tura l .  Santo Tomás de Aquino ,  o  
pr incipal  representante da Esco lást ica,  também refere a  existência  de uma le i  natura l ,  que  
são as co isas para as  quais o  homem está  naturalmente  incl inado -  o  ins t in to  de 
conservação ,  a  a tração entre  os sexos,  o  desejo  de conhecer  a  verdade,  o  desejo  de viver  
em sociedade,  e tc .  - ,  t ra tando-se de  le i  imutável  e  inde lével .   
 
24 A Idade Moderna  caracte r iza-se por   uma sér ie  de transformações  na es trutura da  
soc iedade européia ocidenta l .  Entende-se por  Idade Moderna todo o  per íodo compreendido  
entre  os séculos XV e XIII ,  entre tanto ,  pode refer ir -se  a  época a tua l ,  contemporânea in  
História  das Sociedades :  das  sociedades modernas às sociedades a tua is .  AQUINO, Rubim 
Santos Leão  de.  . . . [  e t  a l ] .  32ª  ed.  Rio de Jane iro :  Ao Livro Técnico,  1995,  p .13.  



  

metafor icamente designada “na tura l” ,  entendendo-se “natureza”  
como algo não produzido pelo  ser  humano; 2 .  Em caso de confl i to  
com a ordem posi t iva,  deve preva lecer  es ta  ordem “natural” ,  por  ser  
e la  o  c r i tér io  externo  de a fer ição  daquela,  hetero-re ferente (e  
super ior)  em relação ao  direi to  posi t ivo.  Um terceiro  postulado,  o  
da imutabi l idade do direi to  natural ,  é  negado por  teor ias  
jusnatura l i s tas mais recentes. 25 
 

 

Fala-se de uma “Escola de Direito Natural”, nos séculos XVII e  

XVIII,  porque todos os autores deste período - Grócio, Locke, Pufendorf, 

Voltaire, Montesquieu, Rousseau, entre outros - têm como base de suas 

formulações o axioma de que o homem, por ser tal, é expoente de direitos 

inatos.  É em torno deste conceito que são formuladas as teses que irão compor 

o assim chamado Jusnaturalismo Moderno ,  que ressalta o aspecto subjetivo 

do direito natural, ou seja,  os direi tos inatos do indivíduo existem como 

decorrentes da condição humana, do que decorre a necessidade de seu respeito 

por parte da autoridade polít ica.26 

 

Seria interessante ressaltar aqui a análise de João Mauricio 

Adeodato sobre a transição do direito natural teológico para o chamado 

racional, secular,  antropológico em que 

se carac ter iza por  não separar  onto logicamente o  jur íd ico do  
rel ig ioso,  pos to  que não nega a  fonte d ivina para o  dire i to . ( . . . )  
Note-se que nem o jusnatura l i smo antropo lógico nega Deus nem o  
teológico,  a  razão .  Só que,  agora,  a  razão não é  apenas o  meio para  
conhecer  o  dire i to  emanado da divindade ,  mas passa a  ser  também a  
fonte de  todo d ire i to .  A trad ição e  a  autor idade  cedem lugar  ao que 
é ,  em uma pa lavra,  “raciona l”. 27  

 

                                                 
25 ADEODATO, João Maur ício .  Ética e  retórica:  para uma teor ia  dogmática jur ídica.  São  
Paulo:  Saraiva ,  2002,  pp .  187-188 .  
 
26 BOBBIO, Norber to .  Dicionário de  Pol ít ica.  V. I ,  Brasí l ia :  UnB, p .  658  
27 ADEODATO, João Maur ício .  Ética e  retórica:  para uma teor ia  dogmática jur ídica.  São  
Paulo:  Saraiva ,  2002,  p .191.  



  

Um dos significativos efeitos desta postura diz com a justificação 

do Estado, campo em que se desenvolveram as célebres teorias 

contratualistas, cuja essência reside na criação do Estado através de um pacto 

social . Este contrato social , na visão desenvolvida pelos autores Iluministas,  

configurou-se quando os indivíduos abandonaram o estado de natureza28 e 

fizeram surgir o Estado politicamente organizado e dotado de autoridade, a 

fim de melhor tutelar e garantir os direitos naturais dos indivíduos 

integrantes, dependendo a legitimidade do Estado do fiel cumprimento desta 

essencial tarefa,  que lhe foi delegada mediante um pacto entre os cidadãos e o 

soberano.29 O Estado, portanto, é obra humana, com justificação nos 

interesses dos homens que o compuseram, numa clara contraposição com o 

passado, em que o Estado era obra divina, e divinos os seus representantes, ou 

então, uma instituição necessária por natureza. 

 

Estes fatores levaram à idéia de que o Estado existe em função do 

homem e somente se legitima quando a isso responder. A forma de expressá-

lo é afirmar que todo homem é detentor de direitos subjetivos ou inatos, isto 

é, independente da condição pessoal ou social, e sem depender do beneplácito 

do soberano, é ele sujeito de direitos, devendo a ordem jurídica, mormente o 

Estado, respeito a estes direitos subjetivos, sob pena de ilegitimidade.30 

Dentre estas prerrogativas, pontificavam a liberdade geral , a igualdade de 

                                                 
28 A concei tuação de es tado de natureza  é  d iversa nos vár ios autores,  mas há um e lemento  
comum: a  ausência  de organização po lí t ica.  
29 Norber to  Bobbio,  in Dicionário de  Pol ít ica ,  verbete  JUSNATURALISMO; edi tora UnB,  
Vol.  I ,  p .  658.  
30 (…) No Jusna tura l i smo moderno ressal ta ,  for temente,  o  aspecto  sub jet ivo do direi to  
na tura l ,  ou seja ,  os dire i tos ina tos .  (…) É prec isamente devido a  es ta  carac ter í s t ica que o  
Jusnatural i smo moderno ,  i s to  é ,  o  dos  séculos  XVII  e  XVIII ,  molda profundamente as  
doutr inas po lí t icas de  tendência  ind ividua li sta  e  l iberal ,  expondo ,  com f irmeza,  a  
necessidade de respe ito ,  por  par te  da autor idade púb lica,  daqueles que são declarados  
direi tos inatos dos indivíduos.  (BOBBIO, Norber to ,  op.  c i t . ,  p .  658) .  



  

todos perante a lei  e a propriedade privada, entre outros direitos, que se 

consolidam como direitos naturais. 

 

Ricardo de Brito nos alerta que, 

o jusna tura l i smo não surgiu com o i luminismo,  mas é  fora de  
ques tão que foram os  i luministas  que  di fund iram a noção  de que o  
fundamento  do direi to  é  a  razão humana.  Para e les,  as le i s  pos i t ivas 
também devem ser  raciona is por  es tarem subord inadas as le i s  
na tura is ,  própr ias dos seres humanos.  Portanto ,  as  le i s  naturais  são  
eternas  e  universa is ,  porque  a  na tureza humana  é a  mesma em todo  
lugar . 31 

 

Importante é a análise de Bett iol sobre o l iberalismo jurídico: 

È  da notare come i l  l iberal ismo giur idico par t i sse da due premesse  
diverse per  arr ivare a l lá  stessa conclusione:  l ’una ,  quel la  per  la  
qua le  l ’ individuo possiede per  na tura dei  d ir i t t i  d i  l iber ta  Che lo  
Sta to− essp pure organismo naturale− non può comunque  
misconoscere senza negar  ela  sua natura e  t ramutarsi  da regolatore 
di  d i  v i ta  socia le  in organismo de violenza bruta;  l ’al t ra ,  quella  
Che,  mentre  nega  al lo  al lo  Stato  un’or igine  na tura le ,  considera 
ques to  come i l  prodot to  di  um l ibero accordo  di  volontà,  d i  um 
contra t to  mediante i l  quale  gl i  ind ividui ,  per  porre  fine ad uno  s ta to  
di  ost i l i tá ,se  accordano  e r inunciano ciascuno  ad uma par te  del la  
própria  l iber ta  a ff inché  sa i  garant i ta  um un’ordinata  convivenza  
soc iale .  Sistema natura le  i l  pr imo,  contrat tuale  i l  secondo,  i  qual i  
concordano ne l la  necess i ta  di  considerar  i l  d ir i t to  penale non tanto  
in fuzione del lo  Stato ,  quanto in funz ione de l l ’ individuo Che deve  
venir  garanti to  da ogni  intervento sta ta le  non predisposto  da l la  
legge,  e  conseguentemente da agni  l imi tazione arb i trar ia  del la  
l iber ta :  esigenza Che oggi  non há bisigno d i  lunghi  comment i  e  
spiegaz ioni ,  ma Che s i  presentava come uma conquis ta  capi ta le  ne i  
confronti  de l la  Stato  assoluto  s ino al lora dominante.  ( . . . )  Quando s i  
par la ,  dunque ,  d i  l ibera l i smo nel  campo penale ,  non s i   può fare  
r i fer imento ad un complesso di  concezione  tra  loro diverse e  
spesso,  so t to  cer t i  aspe t t i ,  cont ratant i ,  Che hanno però in comune la  
es igenza di  garantire  l ’ indiv iduo nei  suoi  d ir i t t i  d i  l iber ta  contro  
ogni  arbit rár io  in tervento sta tale .  Bisogna  però a l l ’uopo  non 
confondere due conce tt i  d is t in t i ,  va le  a  dire  l iberal ismo e 
indiv idual ismo ,  perché non ogni  legis laz ione  Che tenga in  debi to  
conto esigenze e  in teressi  ind ividual i  è  da considerare d i  or igine 
l iberale .  Questo  si  è  voluto  sos tenere in Germânia,  ne l  per íodo 
naziz ta ,  da alcuni  giur is t i  andat i  t roppo ol tre  ne l la  cr i t ica de l  
si s tema l ibera le ,  quase Che,  com l ’e l iminazione  di  premesse l iberal i  
dal l ’ambi to  di  uma legis laz ione,  l ’ individuo dovesse fin ire  come  
inghiot t io  dal lo  Stato ,  cancel la to  da l  novero  dei  va lor i . . 32 

 

                                                 
31 FREITAS, Ricardo de Bri to  A.  P .  Razão e  sensibi l idade:  fundamentos  do dire i to  pena l  
moderno. ,  Op.Ci t .  2001,  p .64.  
32 BETTIOL, Giuseppe .  Diritto  penale:  parte generale .  Padova:  Cedan,  1976,  pp.15-16.  
 



  

Chegamos assim à idade moderna deixando fora nossa atenção o 

estudo de outros pensadores e correntes; o primeiro pensador moderno, como 

afirma Arthur Kaufmann é René Descartes denominando-o de “ padre de la 

filosofia moderna” .33 

 

Parafraseando Kaufmann, foi  o poderoso florecimento das ciências 

da natureza e o incipiente capitalismo no inicio da modernidade que 

significaram uma ruptura total quanto à si tuação intelectual  anterior.34 

 

O iluminismo, portanto, forneceu os argumentos que nortearam a 

ação da burguesia contra os privilégios dos chamados primeiro e segundo 

estados na França absolutista. Tais privilégios, segundo as teorias iluministas, 

conflitavam com uma concepção racional da organização da sociedade.35 

 

1.2.  O Movimento Penal − Iluminista: Cesare Beccaria − “ Dos delitos e  

das Penas ”− Uma voz a levantar-se em nome da racionalização e 

humanização do direito penal. 

 

Com efeito, antes da revolução iluminista, o crime tinha estreito 

vínculo com o pecado, sendo visto como um atentado contra as divindades36, 

demonstrando o caráter sacro do direito como um todo, inclusive na esfera 

                                                 
33 KAUFMANN, Arthur .  Fi losof ia  de l  derecho,  teor ia  del  derecho,  dogmática jur ídica.  
Trad.  Gregór io  Robles  Morchón.  In:  Ar thur  Kaufmann;  Winfr ied  Hassemer  (ed) .  El 
penasa miento jur ídico contemporâneo .  Madr id :  deba te,  1992 ,p.68.  
 
34 Idem, Ib iden.  
35 FREITAS, Ricardo de Bri to  A.  P .  Razão e sensibi l idade:  fundamentos  do dire i to  pena l  
moderno.  ,  Op.  Cit ,  p .63 .  
36 PRADO, Luiz Regis,  Bem Jurídico-Penal e  Const ituição.  São Paulo:  Edi tora Revista  
dos Tribunais ,  1997,pp.  25-26.  



  

penal. Parafraseando Brandão37,  o Direito penal sempre esteve presente na 

vida humana em sociedade, ou seja, desde a sociedade primitiva, em que o 

Direito Penal se caracterizava por ser sacerdotal e teocrático. 

 

O Direito Penal vigente até o século XVII se caracterizava por um 

profundo atraso e pela crueldade das suas sanções. Os tribunais eclesiásticos,  

(cuja jurisdição não se limitava aos delitos religiosos) de forma estranha e 

contraditória, pois deveriam ter inspirações cristãs, não haviam deixado uma 

tradição de brandura. Os assim chamados Práticos  dos séculos XV e XVI 

(Julius Clarus, Farinacius e Tiberius Deciani),  entre outros,  que construíram 

sua doutrina penal com base em leis romanas38,  recrudesceram os castigos e 

levaram ao extremo a obsessão da vingança pública. 

 

Conforme bem leciona Aníbal Bruno: 

Esse era  o  quadro  da prát ica pena l  nesses tempos.  A razão  da  
vingança  social  ou divina  e  o  objet ivo  da int imidação e  
exemplar idade− “de lic ta  sunt  acr i ter  punienda;  ut  unius poena  
metus possi t  esse mul torum”,  como diz ia  Jul io  Claro ,  seguindo,  
a l iás ,  velhos textos romanos−just i ficavam esses excessos,  tudo à  
sombra de lei s  geralmente confusas  e  incer tas,  freqüentemente  
contrad itór ias,  e  supr idas e  completadas pelo  arbí tr io  do pr íncipe 
ou dos juízes.  Esses mesmos excessos ir iam cr iar  na consc iênc ia  
comum a exigência i r repr imível  da imedia ta  reforma das le is  
penais. 39 
 
 

Segundo Cláudio Brandão, os monarcas utilizavam-se do Direito 

Penal com o fim de assegurar a continuidade do absolutismo, pois quanto 

                                                 
37 BRANDÃO, Cláudio .  Introdução ao direi to  penal .  Rio de  Jane iro:  Forense ,  2002,  p .12.  
38 A doutr ina desses  prát icos,  embora tomasse por  base o  Dire i to  romano  do Corpus Júr is ,  
deixava-se influenc iar  pelo  Dire i to  germânico,  sobretudo segundo as fontes lombardas,  
s i s tematizadas  pela  escola que se  desenvolveu em Paiva  e  produziu em 1070 a no táve l  
Exposit io ;  pelo  Dire i to  ecles iást ico,  e  pelos costumes vigentes na prát ica  
judic iár ia . (BRUNO, Aníbal .  Direito  penal:  par te  gera l .  Tomo I .  2 ª  ed .  Rio de Jane iro:  
Forense,  1959,  p .73.) .  
 
39 BRUNO, Aníba l .  Direito  penal:  par te  geral . ,  Op.  Cit .  p .76.  



  

maior fosse o terror penal, maior seria o temor de rebelar-se contra o 

regime.40 

 

Como bem afirmou Heleno Cláudio Fragoso: 

 
O sent ido gera l  das le i s  que acabamos de re fer ir  é  o  da repressão  
arbi trár ia  e  feroz,  a través de penas cruéis,  que  visavam apenas à  
in t imidação.  Consol idando o magis tér io  punit ivo ao poder  públ ico,  
es te  o  exerce  em defesa  do Estado e  da  re l ig ião ,  cujos  os interesses  
se  confundiam, introduzindo o cr i tér io  da razão de Estado no  
Dire i to  Penal  e  o  arb í t r io  jud iciár io ,cr iando em torno da jus t iça  
punit iva uma atmosfera de incer teza ,  insegurança e  just i ficado 
terror . ( . . . )  Este  era  o  estado de coisas quando  surgiu,  à  época do  
I luminismo,  vigoroso  movimento  de re forma da jus t iça penal . 41 

 
 

 

É no decorrer do Iluminismo que se inicia o denominado Período 

Humanitário do direito penal, movimento que pregou a reforma das leis e da 

administração da justiça penal no fim do século XVIII.  É justamente nesse 

momenento que o homem moderno toma consciência crí t ica do problema 

penal como problema filosófico e jurídico que é.  Os temas em torno dos quais 

se desenvolve a nova ciência são, sobretudo, os fundamentos do direito de 

punir e da legitimidade das penas.42 

 

Desta forma, a concepção do direito natural dos iluministas 

terminou por mostrar-se altamente subversiva. Através da referida 

concepção,pôde-se perceber, de modo claro, que na França absolutista não 

eram nada “racionais” os privilégios da nobreza e do Clero, inclusive no 

campo do direito penal, da mesma forma como não era racional a 
                                                 
40 BRANDÃO, Cláudio .  Introdução ao direi to  penal .  Rio de  Jane iro:  Forense ,  2002,  p .29.  
41 FRAGOSO, Heleno Cláudio.  Lições de dire ito  penal:  par te  geral .  Rio de Janei ro:  
Forense,  2003,  p .46.  
42 NUVOLONE, Piet ro .  O sistema do dire ito  penal.  V.  I .  São Paulo :  Revis ta  dos 
Tribunais ,  1981,  p .1 .  
 



  

desigualdade de tratamento existente entre as referidas classes sociais e o 

terceiro estado.43 

 

Um outro aspecto a ser destacado é que o direito penal aqui 

enfocado como moderno tem, como seu pressuposto basilar o terreno fértil  

das teses iluministas, a respeito da relação entre o direito e o Estado. É 

justamente nesse contexto que surge a voz que clama pela humanização do 

direito penal: Cesare Beccaria. 

 

Beccaria,44 através da sua conhecida obra Dos Deli tos e Das Penas ,  

foi a grande fonte da renovação penal operada a partir de fins do século 

XVIII,  na medida em que, combatendo a má sorte dos desgraçados que 

sofriam as cruezas de uma legislação retrógrada servida por métodos 

punitivos bárbaros, pontificou uma verdadeira revolução no Direito Penal. 

 

Em 1764, ele fez publicar a sua obra, que apesar de pequena, 

tornou-se um grande símbolo da reação l iberal ao desumano panorama penal 

então vigente. Ele foi a primeira voz a levantar-se em nome da humanidade e 

                                                 
43 FREITAS, Ricardo de Bri to  A.  P .  Razão e sensibi l idade:  fundamentos  do dire i to  pena l  
moderno.  Op.ci t . ,  2001 ,  p .65.  Ser ia  in teressante apontar  aqui  o  que se entende por  
Terceiro  Estado.  De acordo com Sièyes,  em sua  obra “Qu’est-ce que lê  t iers État?”  Ele  
nos fornece um seguinte  posicionamento:  o  Terceiro  es tado não tem s ido nada,  pois não  
conta  com os p r ivi légios co mo o Clero  e  a  Nobreza,  mas é  tudo  porque  o  Terce iro  es tado  
desempenha todas as ta refas que são necessár ias à  vida de uma soc iedade;  mesmo que o  
Clero e  a  Nobraza deixassem de exist i r ,  o  Terceiro  Estado subsis t i r ia .  E f iana lmente,  e le  
pretende ser  alguma coisa,  ou seja ,  no sent ido de que as suas reivid icações  fossem 
atend idas no  que d iz  respeito  à  par t ic ipação po lí t ica na  Convocação dos  Estados Gera is e  a  
reorganização pol í t ico-econômica da França,  dando a burguesia  uma maior  autonomia.   
44[CESARE BONESANA, MARQUÊS DE BECCARIA nasceu em Milão  no ano de  1738,  e  
fa leceu em 1794.  Educado em Par is  pe los Jesuí tas,  estudou l i tera tura e  matemát ica,  e  fo i  
inf luenciado,  profundamente,  por  autores como Montesquieu e  Helve tius,  vo ltando-se ,  
poster iormente,  ao  es tudo da f i losof ia ,  sendo um dos  fundadores  da  sociedade l i terá r ia  em 
Milão,  preocupada em divulgar  na I tá l ia  os pr incíp ios da  Filosof ia  Francesa.  No  mesmo 
sentido,  par t ic ipou da redação do jorna l  I l  Caf fè ,  entre  1764 e 1765.   



  

da razão, contra a tradição jurídica e a legislação penal de seu tempo, 

denunciando os julgamentos secretos, as torturas empregadas como meio de se 

obter a prova do crime, a prática de confiscar os bens do condenado. E uma 

das mais importantes teses dele é a igualdade, perante a lei,  dos criminosos 

que cometem o mesmo delito. 

 

Suas idéias se difundiram rapidamente em todo o mundo civilizado, 

sendo aplaudidas por Voltaire, Diderot e Hume, entre outros; sua obra 

exerceu influencia decisiva na reformulação da legislação vigente da época, 

estabelecendo os conceitos que se sucederam. 

 

Demonstrando a necessidade de reforma das leis penais, Beccaria,  

inspirado na concepção do Contrato Social de Rousseau, propõe novo 

fundamento à justiça penal: um fim utili tário e político que deve, porém, ser 

sempre limitado pela lei moral.  São os seguintes os princípios básicos45 

pregados pelo fi lósofo, os quais são também os postulados do direito penal  

moderno, muitos dos quais foram adotados pela Declaração dos Direitos do 

Homem, da Revolução Francesa: 

 

a)  Os cidadãos, por viveram em sociedade, cedem apenas 

uma parcela de sua liberdade e direi tos. Por essa razão, 

não se podem aplicar penas que atinjam direitos não 

cedidos, como acontece nos casos da pena de morte e  

das sanções cruéis; 

                                                 
45 BECCARIA, Cesare.  Dos de litos e  das penas.  Trad.  Torr ier i  Guimarães.  São Paulo:  
Mart in Clare t ,  2004,  pp.18 e  ss.  



  

b)  Só as leis podem fixar as penas, não sendo permitido 

ao juiz interpretá-la ou aplicar sanções 

arbitrariamente; 

c)  As leis devem ser conhecidas pelo povo, redigidas com 

clareza para que possam ser compreendidas e 

obedecidas por todos os cidadãos; 

d)  A prisão preventiva somente se justifica diante da 

prova da existência do crime e de sua autoria; 

e)  Devem ser admitidas em juízo todas as provas,  

inclusive a palavra dos condenados; 

f)  Não se justificam as penas de confisco, que atingem os 

herdeiros do condenado, e as infamantes, que recaem 

sobre toda a família do criminoso; 

g)  Não se deve permitir o testemunho secreto, a tortura 

para o interrogatório e os juízos de Deus, que não 

levam à descoberta da verdade; 

h)  A pena deve ser uti l izada como profilaxia social , não 

só para intimidar o cidadão, mas também para 

recuperar o delinqüente. 

  

Luisi46,  em texto inserto na obra “Os Princípios Constitucionais 

Penais”, analisa Beccaria e sua obra, quanto à contribuição fornecida para a 

dogmática penal e à política jurídica.  No tocante à dogmática afirma que  

a le i  penal  foi  por  e le  submetida a  outro  t ipo  de aná li se .  Tratou de  
saber ,  no méri to ,  se  era  justa  ou injusta ,  t ra tando-se de uma … 
postura va lora t iva.  At i tude  (…) de quem se  preocupa,  o lhando para  

                                                 
46 LUISI ,  Luis.  Os Princ ípios Const itucionais Penais .  Por to  Alegre :  SAFE, 1991.  p .116  



  

o futuro,  de traçar  as grandes dire tr izes de uma legis lação pena l ,  
insp irada no respe ito  à  l iberdade,  ident i ficando nisso a  missão 
precípua do Direi to  Penal  moderno .  Entretanto ,  é  no campo da  
polí t ica jur ídica em que se manifestou a  grandeza da contr ibuição  
de Beccar ia .  De  fa to ,  (…) fo i  um cr í t ico  do ‘jus condi tum’,  i s to  é ,  
das le is  e  prá t icas pena is de seu tempo,  e  um formulador  de  
postulados inovadores ,  que vieram a se t ransformar em le is  v igentes  
e  incorporadas nos modernos Códigos Penais .   
 

 
Sugestiva esta passagem: 

 
O pr inc ípio  fundamental  em que se a l icerça  a  obra de Cesare  
Bonesana (…) é a  inviolab il idade  mora l  do homem, na sua  
concepção como pessoa  e  f im,  e  na i legi t imidade de seu uso,  como 
meio e  co isa.  (…) Aliás ,  es ta  idéia ,  que é  contr ibuição ines t imável  
do cr i s t ianismo,  só  se  af irmou no mundo moderno  por  obra dos 
i luministas .  O homem,  compreendido co mo ente mora l  invioláve l ,  
inclus ive perante o  Estado,  a  pessoa humana como um ‘pr ius’ face 
ao Estado,  não poder ia  ter -se a firmado no cl ima inte lec tua l  e  
polí t ico da Contra-Reforma,  e  nem entre  as fogueiras da  Inquis ição  
ou no  império  das monarquias abso lutas.  Somente com o  advento do  
I luminismo,  é  que o  indivíduo passar ia  a  ser  entend ido como uma 
real idade anter ior  ao Estado,  que mesmo neste  e  in tegrando-o ,  
conserva uma sér ie  de  direi tos or iginár ios,  a  que  não  renunciara e  
não podia renunciar .  E,  no concernente a  esses dire i tos,  que são  
intr ínsecos ao  homem,  ao Estado  não é  defer ido  ignorá-los  ou vio lá -
los,  mas sim respei tá - los e  fazê-los respe ita r .  Portanto ,  l íc i to  é  
af irmar  que  o  I luminismo faz  do conce ito  do homem, como ent idade  
moral  inviolável ,  inclus ive para o  Estado,  uma espéc ie  de re l igião  
laica,  apesar  de seu ir raciona li smo rel igioso. 47 
 
 

Interessante também é a análise de Sainz Cantero em que  

El or igen de la  pens  y del  derecho  de cast igar  lo  encuentra  Beccar ia  
en e l  contrato  social .  Fue la  neces idad lo  que impulso a l  ho mbre a  
ceder  par te  de la  propia  l iber tad  fundamenta  e l  derecho  a cast igar .  
Todo lo  que exceda de  esa proporción es abuso,  no  jus t ic ia ;  es  
hecho,  no derecho. 48 

 

Com a sua obra, Beccaria firmou uma tendência que então se 

desenhava por muitos países europeus. Foi ele, em últ ima análise, o 

responsável pela consolidação das grandes linhas penais a serem 

obrigatoriamente observadas no Estado de Direito. Quando veio a reação 

conservadora ao liberalismo de cunho democrático, já não foi mais possível 

                                                 
47 Idem. Ib iden.  
48 SAINZ CANTERO, Jose A.  La ciência de l  derecho penal  y  su evo lución.  Barce lona:  
Bosch,  1970 ,  p .52.  



  

romper com alguns princípios penais acolhidos pelos fi lósofos penais liberais,  

sob pena de se colocar em discussão a própria legitimidade do Estado 

liberal−burguês. O fato é que as idéias de Beccaria passaram a constituir um 

referencial inafastável em qualquer estudo de direito penal,  mesmo quando 

muitas vezes o seu nome sequer chega a ser explicitado na doutrina. 

 

O que explica a importância de Beccaria para o direito penal  

moderno não é a originalidade e nem tampouco o conteúdo específico de sua 

única obra. Ele produziu muito mais uma síntese de idéias penais iluministas 

então em curso, algumas delas bastante antigas. O que realmente 

proporcionou a influência que ele e a sua concepção penal desfrutam até os 

nossos dias, foi o contexto histórico no qual estavam mergulhados: uma 

Europa povoada por monarquias absolutistas, cujas característ icas 

fundamentais estavam a impedir que a burguesia ocupasse a sua posição de 

classe dirigente.  

 

A concepção filosófico-penal de Beccaria foi, portanto, a expressão 

da hegemonia da burguesia no plano das idéias penais,  motivada pelas 

necessidades de transformações políticas e econômicas. Porém, ao mesmo 

tempo em que Beccaria pode ser considerado um autêntico produto de sua 

época, inclusive do meio cultural onde se encontrava,  seus princípios 

filosófico-penais também influenciaram, conforme demonstramos, importantes 

personagens do iluminismo, ressoando por lugares certamente jamais 

imaginados por ele. Tais princípios adquiriram um efeito multiplicador que os 

transformaram em verdadeiras armas de combate contra o absolutismo 



  

monárquico, em face da imperiosa nescecidade da construção de um sistema 

penal de bases liberais, onde o Estado estivesse subordinado à lei penal criada 

pelo povo; o poder judiciário fosse independente dos demais poderes do 

Estado e aplicasse apenas a letra da lei, sem criar o direi to; todos os 

indivíduos fossem iguais perante a lei penal, independentemente de classe 

social , etc.,  tudo em nome da segurança pessoal . 

 

Assim, podemos afirmar,  em suma, a relevância dos princípios 

gerais do direito penal moderno, na transformação da sociedade na medida em 

que, iserindo-se no processo político então em curso, desejava-se ajustar as 

estruturas jurídicas às exigências do capitalismo e, por via de conseqüência, 

às necessidades da burguesia enquanto classe social revolucionária.  

 

1.3.  O Movimento Penal − Iluminista: “ O direito Penal Moderno.” 

 

Afirmar que o direi to penal moderno foi  um direito penal 

liberal−burguês implica em dizer que, compatibilizando-se com os demais 

ramos do ordenamento jurídico estatal, a ele foi exigido que não oferecesse 

qualquer oposição ao desenvolvimento harmônico das forças produtivas e das 

relações de produção. Logo, a sua missão encontrava-se inserida nos fins mais  

amplos do Estado liberal−burguês consistente em assegurar ampla liberdade 

ao mercado, o que significava em termos práticos, não submetê-lo a qualquer 

ingerência de cariz eminentemente intervencionista a exemplo das medidas de 

regulamentação da atividade comercial,  ou das providências visando interferir  

nas relações de trabalho.  

 



  

Neste sentido, revelou-se de fundamental importância a adequação 

do direito penal moderno ao Estado de direito, enquanto expressão 

político−jurídica do Estado liberal−burguês, Estado politicamente mínimo, 

ou, em outras palavras,  supostamente interessado em assegurar tão somente a 

vigência dos denominados direitos individuais, destinados a defender o 

cidadão contra o próprio Estado, considerado, aliás, uma instância neutra e 

independente da vontade das classes sociais. A missão declarada do direito 

penal moderno, portanto, foi a defesa dos indivíduos, enquanto politicamente 

associados, por força de um pacto social, enquanto possuidores de direitos 

naturais. Garantir e assegurar tal  defesa foi sempre a missão do direito penal. 

 

Por outro lado, a existência do Estado de direito, como vimos, 

implica em um dever de nada fazer no sentido de oferecer obstáculos ao pleno 

exercício dos direitos individuais e,  além disso, de garanti-los de forma eficaz 

em benefício de todos os membros da sociedade, indistintamente. Percebe-se, 

então, que o direi to penal moderno, em decorrência de sua inter-relação com o 

Estado de direito, proclamava-se comprometido com uma concepção de 

direitos humanos que se revelaria de conteúdo quase que meramente formal,  

por não ultrapassar os estreitos limites impostos pelo próprio alcance das 

chamadas liberdades individuais ou liberdades burguesas. Liberdades 

conforme frisamos, de conteúdo eminientemente negativo, no que tange ao 

papel exigido do Estado. 

 

Diante disso, nos marcos do liberalismo, a doutrina penal deveria 

limitar-se à formulação dos princípios gerais do direito penal para,  em 



  

seguida, dar-lhes concretude por intermédio do direito positivo. É justamente 

este o vínculo entre o direito penal moderno e o liberalismo que nos permite 

compreender as razões pelas quais aquele acolheu formalmente alguns 

princípios constitucionais tanto no plano estritamente penal quanto no 

processual  penal, tais como a igualdade perante a lei,  o devido processo legal,  

a ampla defesa, o contradidório, o princípio da legalidade dos crimes e das 

penas, a proporcionalidade entre os crimes e as penas, a eliminação das penas 

cruéis, o processo acusatório,  etc. 

 

Por outro lado, percebe-se o conteúdo concreto de um direito penal 

destinado, por exemplo, a assegurar em termos rigorosos a propriedade 

privada em toda a sua plenitude, inclusive a propriedade privada dos meios de 

produção, ou para impedir a associação dos trabalhadores e o direito de greve,  

o que se explica pela necessidade de a burguesia maximizar a apropriação da 

força de trabalho da maneira mais vantajosa possível. 

 

Em conseqüência, como assevera Ricardo de Brito, 

A orientação  pol í t ica  geral  do  Estado l iberal−burgues  no que  tange  
ao dire i to  pena l  e  às demais normas jur ídicas e  es truturas estatais  
repress ivas,  pode-se perceber  a  produação de uma sér ie  de mazelas  
que const i tuem hoje objeto  da cr í t ica produzida  pela  cr iminologia,  
ta i s  como,  entre  outras,  a  progress iva expansão do direi to  pena l  e  a  
se let ividade do s i stema penal ,  nes te  ul t imo caso tanto  quando é 
es tabe lec ido o  conteúdo  das  normas penais  em função da  proteção  
de bens  e  interesses jur ídicos de maior  valor  para as camadas mais  
bem aquinhotadas da população ,  quanto por  in termédio da própria  
maneira  de operar  do si s tema,  o  que se ver i f ica pe lo  exame da  
composição soc ia l  da população carcerár ia ,  formada basicamente  
por  indivíduos or iundos dos es tra tos  infer iores da soc iedade,  
quando  se sabe que as  condutas prejud ic iais  ao corpo soc ia l  são  
igualmente prat icadas pelas camadas pr ivi legiadas da soc iedade,  
mui tas vezes com conseqüências nega tivas bem maiores. 49 

 

                                                 
49 FREITAS, Ricardo de Bri to  A.  P .  Razão e  sensibi l idade:  fundamentos  do dire i to  pena l  
moderno.  Op .ci t . ,  2001 ,  p .148.  



  

Evidentemente, as observações que fizemos até agora são aplicáveis 

integralmente apenas à realidade social  do século XVIII e XIX na Europa 

Ocidental. Em sociedades mais modernas e complexas, o modo através do 

qual o direito penal é formado, seu conteúdo polí tico e funções, são decerto 

diferentes. Entretanto, nosso objetivo é refletir a esse respeito. Do mesmo 

modo, reconhecemos que o papel do direito em geral é bem mais amplo e 

relevante que o destinado aos juristas penais liberais.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Capítulo II 

 

2.1. Considerações relativas à evolução das concepções acerca do bem 

jurídico 

 

Por conseqüência do iluminismo penal,  buscou-se a limitação do 

“jus punieni”,l imitação esta, traduzida, sobretudo, pela inserção do conceito 

de bem jurídico. 

 

Merece destaque à noção de bem jurídico-penal como de capital  

relevância para a definição dos rumos do direito penal, principalmente em 

tempos de construção oportunista das normas repressivas que levam o sistema 

penal a representar cada vez mais fortemente o papel de instrumento de terror,  

posto pelo Estado, para exercício do controle e poder social, arruinando o tão 

bem e demoradamente arquitetado sistema de direitos e garantias individuais 

e coletivos ao longo dos séculos.50 

 

 A definição das funções do Direito Penal é problema antigo, ainda 

não de todo solucionado, como bem assevera Mir Puig: 

La función de l  Derecho penal  depende de la  función que se as igne a  
la  pena y la  medida  de segur idad,  como médios  más  carac ter í s t icos  
de in tervención de l  Derecho penal .  ( . . . )  Pero  luego  veremos que  ni  
la  func ión del  Derecho penal  puede der ivarse de uma contemplación 
de penas y medidas como f iguras a isladas del  sentido que  em cada 
momento his tór ico-cul tural  y em cada modelo de Estado  
corresponde a l  Derecho ,  n i  la  func ión del  Derecho pena l  se  ago ta  
em la  func ión de la  pena  y de la  medida de segur idad. 51 

 

                                                 
50 LOPES,  Maur ic io  Antonio Ribe iro .  Teoria  Const itucional  do  Direito  Penal.  SP :  
Editora Revis ta  dos Tribunais,  2000,  p .  287.  
51 MIR PUIG, Santiago.  Derecho penal:parte  genera l .  Barce lona :  Ed itor ial  Reppertor ,  
2002,  p .83.  



  

 Todavia, há modernamente unanimidade doutrinária no sentido de 

ser o papel deste ramo do Direito a proteção de bens jurídicos,  conforme 

leciona José Cerezo Mir: 

El Derecho penal  es un sector  de l  ordenamiento  jur ídico al  que,  
según la  opinión dominante de  la  dogmát ica  moderna,  le  incume la  
tarea de la  pro tección de los bienes vi tales  fundamenta les de l  
ind ividuo  y la  comunidad.  Estos bienes son elevados por  la  
protección de lás normas del  Derecho  a la  ca tegoria  de  bienes  
jur íd icos. 52 
 

 

Assim também concorda Luiz Régis Prado ao afirmar que: 

(…) Na a tua l idade,  o  postulado de que o  del i to  const i tu i  lesão ou 
per igo de lesão a  um bem jur ídico não encontra  pra t icamente  
oposição,  sendo quase  um verdadei ro  axioma – “pr inc ípio  da  
exclusiva proteção  de bens jur ídicos. 53 

 

No entanto, a essa concepção só se chegou após uma longa e lenta 

evolução desta temática, que se iniciou no período do Iluminismo, quando o 

conteúdo material  do delito era localizado na lesão ou exposição a perigo de 

direitos subjetivos.  Afirma Maria Conceição Ferreira da Cunha que, 

embora as raízes desse concei to  de Bem jur ídico tenha sido  
atr ibuída his tor iograficamente a  B irnbaum, há quem entenda que as  
raízes  deste  conece ito  se  podem encontrar  no  per íodo do i luminismo 
cr iminal ,  uma vez que  fo i  nessa fase que,  reagindo-se contra  a  
arbi trar iedade  da  just içao cr iminal  do per íodo  anter ior  − não  só na  
forma de apl icação e  execução  das penas mas também na def inição  
− e  na fa l ta  de def inição c lara  e  prévia −  dos cr imes − se 
pretenderam traçar  l imi tes ao jus puin iend i  na determinação  dos  
cr imes,  procurando-se,  para esse fim,   um concei to  mater ial  de  
del i to .  Assim,  ident i ficou-se o  cr ime co m a necessár ia  lesão de um 
direi to  subjet ivo do indivíduo ou da comunidade,  pre tendendo-se  
expurgar  do direi to  cr iminal  a  punição de condutas que fossem 
apenas moralmente reprováveis ou contrár ias às re l ig ião,  mas  que  

                                                 
52 MIR,   José Cerezo .  Curso de derecho penal español .  Madr id:  Tecnos,  1993,  p .15.  
 
53 PRADO, Luiz Régis.  Bem Jurídico-Penal e  Const ituição .  São Paulo:  Edi tora Revista  
dos Tribunais,  1997,  pp .  28-29.  Entre tanto ,  há de se  observar  a  posiçao de Jackobs:  “El  
derecho pena l  garantiza  la  vigenc ia de la  norma,  no la  protección de bienes jur íd icos”        
(op.ci t .  “¿Qué protege el  Derecho Penal:  bienes jurídicos o  la  vigencia de la  norma? ;  
Jakobs,  Günther ;  pág.  28 y 29 ;  Ed ic iones Jur íd icas  Cuyo,  Argent ina,  año 2001) .  
 



  

não  causassem um dano diretamente a  uma pessoa em concreto  ou a  
própria  republ ica. 54 

 

Desta forma, como já foi analisado apreciado a contribuição de 

Beccaria para a racionalização do direito penal,  cabe apontá-lo com um 

grande defensor desse conceito l iberal  de bem jurídico, no momento em que 

afirma ser o fundamento do direito de punir a necessidade de defender o 

depósito da saúde pública das usurpações particulares; e tanto mais justas são 

as penas, quanto mais sagrada e inviolável é a segurança, e maior a liberdade, 

que o soberano conserva aos súditos.55 

 

 Uma outra grande contribuição acerca da concepção de bem 

jurídico, deve-se a Feuerbach em sua obra “Tratado de Direito Penal Alemão” 

em que procurou, ainda baseado no contratualismo, estabelecer uma dist inção 

bem elucidativa entre o direito e moral.  Assim, o crime consistiria em sua 

concepção, uma violação de um direito subjetivo do cidadão ou do prórprio 

Estado. 

 

 Já no início do século XIX, a teoria do bem jurídico começou a ser 

construída, quando, apartir das idéias iluministas, passou-se a buscar uma 

concepção material de delito. Entretanto, Zaffaroni opõe-se a essa afirmação, 

pois, 

no debe deducirse de esto  que Feuerbach,  Birnbaum y ni  s iquiera  
los  i luministas,  hayan inventado  el  concepto,  porque  s iempre que se  
conminó um acto  com uma pena fue para tute lar  um bien que se  
afec taba com la  conducta les iva de la  norma.  Esta  es uma 

                                                 
54 CUNHA,  Maria  da Conceição Ferreira .  Constituição e  cr ime: uma perspectiva  da  
criminalização e da descr iminal ização .  Por to:  Universidade Catól ica Portuguesa,  1995,  
p .29.  
55 BECCARIA, Cesare.  Dos de litos e  das penas.  Trad.  Torr ier i  Guimarães.  São Paulo:  
Mart in Clare t ,  2004,  pp.18 e  ss.  



  

incuest ionab le necess idad lógica,  auinque se bauticen lãs cosas com 
el  nombre que  se quiera .  Así ,  en el  Es tado  teocrát ico,  la  b lasfêmia  
era  del i to  gravíss imo,  porque a fectaba um b ien que era debido nada  
menos que a  Dios .  La i lustracion,  dando al  César  lo  que es de l  
César ,  l imi to  la  tutela  a  objetos que per tencen exclusivamente a l  
hombre.  Èsa fue su co intr ibuicion imperecedera. 56 
 
 

No entanto, o crime passou a ser visto como a lesão ou exposição a 

perigo de  bens jurídicos, sendo que numa fase inicial somente bens materiais 

ou corpóreos poderiam ser objeto de tutela penal, concepção de autoria de 

Birnbaun57,  que pretendia limitar o âmbito de incidência das normas penais 

incriminadoras.  

 

No final do século XIX, com Binding e Lizst, o bem jurídico passa a 

ser identificado com bens vitais da comunidade ou do indivíduo que, por sua 

importância, são protegidos juridicamente. Já no início do século XX, 

notadamente após a primeira guerra mundial, vicejaram as orientações 

espiritualistas de matriz neokantiana, responsáveis pela concepção 

metodológica ou teleológico-metodológica do bem jurídico, que identificavam 

neste um valor abstrato, de cunho ético-social. 

 

 Depois da Segunda Guerra Mundial, após o período em que foi 

claramente negligenciado, o bem jurídico retoma um lugar de destaque na 

dogmática penal, momento em que surgiram as concepções funcionais e 

sistêmicas, destacando-se Jäger, Knut Amelung, Winfred Hassemer, Hans 

Welzel e Hans Joachim Rodolphi. Por fim, novamente com o nítido objetivo 

de limitar a atividade legisferante incriminadora, desenvolveu-se e vige 

                                                 
56 ZAFFARONI,  Raúl .  Tratado de derecho penal :  par te  genera l .  V.  I I I .  Buenos Aires :  
Ediar ,  1973 ,   p .  248 .  
57 BRANDÃO, Cláudio.  Teoria Jurídica do Crime .  Rio De Janeiro :  Forense,  2002 ,  p .7  



  

atualmente a concepção de que ao direito penal incumbe proteger bens 

jurídicos radicados na Constituição do País, falando-se em 

constitucionalização do bem jurídico, assumindo destaque o próprio Hans 

Joachim Rodolphi, Francesco Palazzo, Claus Roxin e, entre nós, Luiz Luisi,  

Luiz Regis Prado, Juarez Tavares,  Janaína Paschoal. 

  

Desta forma, é de relevo apontar a evolução das concepções,  

conceituação e das funções exercidas pelo bem jurídico apontados pelos 

doutrinadores clássicos do direito penal. 

 

2.2 A tutela de direitos subjetivos− Paul Johann Anselm Feuerbach 

 

Como é sabido, através de Beccaria o direi to penal é dotado de uma 

missão bem definida: a incumbência de proteger os direitos subjetivos, 

traduzindo a forma mais severa de preservá-los.  Com efeito,  o crime passa a 

ser visto como uma lesão a um direito subjetivo, decorrendo que a conduta 

criminosa não se dirige, necessariamente,  contra algo do mundo real, podendo 

atingir uma faculdade jurídica decorrente do direito. Consoante esta 

concepção, o delito ataca ou põe em risco um direito subjetivo, ou seja, o 

crime incide sobre um direito subjetivo natural da pessoa, um dos bens 

fundamentais para cuja tutela o Estado fora estruturado, como a liberdade, a 

saúde, os membros do corpo, o patrimônio, etc. 58 

 

                                                 
58 COPETTI,  André.  Direito  Penal e  Estado Democrát ico de Dire ito .  Por to  Alegre:  
Livrar ia  do Advogado,  2000,  p .91.  



  

É este o contexto em que se inserem as formulações teóricas de 

Feuerbach59,  cujo intuito era combater a concepção moralizante do Direito 

Penal, ou seja, para definir uma conduta como criminosa, não bastava que ela 

infringisse uma norma ética ou divina, necessitando que ela lesasse interesses 

concretos dos indivíduos, seguindo-se uma laicização dos interesses a serem 

protegidos. Veja-se de passagem o que afirma Feuerbach: 

Quien excede los l imi tes de la  l iber tad jur ídica  comete uma les ión 
jur íd ica o  injur ia .  E l  que  les iona la  l iber tad  garant izada por  el  
contra to  socia l  y asegurada mediante leys  penales,  co mete um 
cr imen.  Por  ende ,  cr imen es,  en e l  más ampl io  sentido,  uma injur ia  
contenida em uma ley pena l .  Las injur ias tambien son posibles  
fuera Del  Estado,  pero los cr ímenes unicamente lo  son dentro  de l  
Estado. 60 

 

Segundo Sainz Cantero, 

la  pr imera obra s is temática y moderna,  de  Derecho Penal  se  
encuent ra  em el  Tratado de P .  A.  Feuerbach,  que es  considerado,  
con sobrada razón,  e l  fundador  de la  moderna Ciênc ia  de l  Derecho  
punit ivo . 61 

 

 Para Arthur Kaufmann, Feuerbach é o precursor dos direitos 

humanos, como podemos observar nesta passagem: 

El jur i sta  que co m gran erudución y prec ision f i losóf ica ,  además de  
com duradero êxi to ,  se  opuso a  los errores de l  pensamiento jur ídico  
racional is ta ,  fue  Paul  Johann Anse lm v.  Feuerbach(1775-1883) .  
Como pensador  c r í t ico  formado en la  f i losof ia  de Kant ,  se  plantea a  
la  cuest ión de la  existência  de derechos subjet ivos naturales−dando  
por  exc luída  la  posib i l idad de um derecho natural  obje t ivo−que se  
pueda fundamentar  a  par t i r  de  la  razón ( la  pregunta sobre  un 
derecho natural  h istór ico que ab ier ta  em su penasamiento.  Podemos 
resumir  así  e l  resul tado de sus inves t igacionaes:  1 .  exis ten derechos  
subjet ivos  de l  hombre  de carác ter  intransfer ib le ,  pues der ivan de la  
autonomia moral  de aquél ,  por  tanto ,  son aproximadamente lo  que  

                                                 
59 Fundador  da moderna c iênc ia  do Direi to  Penal  na Alemanha.  Versou a  Fi losof ia  antes de 
dedicar -se ao  Dire i to  penal .  F i l iou-se a  Kant ,  mas  l iber tou-se do absolut i smo kantiano ,  
que faz da pena um imperat ivo ca tegór ico e  lhe dá por  medida a  le i  do ta l ião.  Pelo  
contrár io ,  v iu na sanção punit iva ins trumento de ordem e segurança socia l ,  um meio de  
deter  o  cr iminoso po tencia l  no l imiar  do del i to .   
60 FEUERBACH,  Anse lm V.  Tratado  de derecho  penal.  Trad.  De  Eugenio R.  Zaffaroni  y  
I rmã Hagemeier .  Buenos  Aires :  Hammurabi ,  1989,p.64.  
61 SAINZ CANTERO, Jose A.  La ciência de l  derecho penal  y  su evo lución.  Barce lona:  
Bosch,  1970 ,  pp.68-69.  



  

hoy l lamamos derechos  humanos;  2 .  la  carac ter í st ica esenc ial  e  
i r renunciab le de l  derecho objet ivo es su posi t ividade. 62  

 

Assim, o crime passou a ser visto como violação de um direito 

subjetivo e a pena era a conseqüência instituída pela lei, fundada na 

necessidade de preservação destes direitos. Eram os direitos inatos 

reconhecidos no contrato social os únicos bens tuteláveis pelo Direito Penal, 

e o crime uma ofensa a estes direitos, cuja afronta ensejaria a aplicação da 

pena. 

 

Importante é notar que, tratando-se de direitos inatos, eram eles  

exercitáveis contra todos, inclusive contra o próprio Estado, pois, se este 

nasceu de um pacto em que o homem, na condição de ser racional, livre e 

detentor de direitos, aparecia como um dos contratantes e, ao efetivar o 

contrato, a estes não renunciara, era dever do Estado, como própria razão de 

ser, reconhecer e proteger tais direitos. 

 

Percebe-se, portanto, que o Direito Penal inaugurado sob estes 

auspícios foi um veículo de que a ordem jurídica dispunha para a proteção de 

bens individuais. E todos os Códigos Penais editados a partir da Revolução 

Francesa evidenciam que, no elenco dos delitos, há uma predominante tutela 

de bens individuais,  ressaltando-se o direito à vida (crimes contra a vida), à 

liberdade (crimes contra a liberdade individual), à propriedade (crimes contra 

o patrimônio), à honra (crimes contra a honra), dentre outros. Ou seja, o 

direito penal passou a ser um instrumento de proteção dos direitos subjetivos,  

                                                 
62 KAUFMANN, Arthur .  Fi losof ia  de l  derecho,  teor ia  del  derecho,  dogmática jur ídica.  
Trad.  Gregór io  Robles  Morchón.  In:  Ar thur  Kaufmann;  Winfr ied  Hassemer  (ed) .  El 
penasa miento jur ídico contemporâneo .  Madr id :  deba te,  1992 ,p.90.  



  

devendo tais direi tos serem devolvidos ao cidadão quando surrupiados, e 

também isso passou a ser dever do Estado, superando-se a fase da justiça 

privada e seguindo-se o fenômeno da monopolização da administração da 

justiça. 

 

Este reconhecimento foi  feito paulatinamente,  através da inserção 

destes direitos em documentos legislativos, o que ocorre nos últimos decênios 

do século XVIII,  como é o caso da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, na França,  firmada em 26.08.1789. Também nos Códigos Penais 

editados a partir de então, como os Códigos Gauleses de 1791 e 1810, o 

Código da Baviera de 1813, o Código Espanhol de 1848, o Código da Prússia 

de 1870, o Código Geral para a Alemanha de 1871, o Código Penal da Itália 

de 1890, bem como o Código Penal Brasileiro de 1830, entre outros. 

 

Maria da Conceição Ferreira da Cunha nos aponta que a doutrina de 

Feuerbach é concretizada no Código da Baviera de 1813, quando este diploma 

deixa de incriminar a heresia,  a blasfêmia, o incesto e a bigamia.63 

 

Neste contexto, portanto, o injusto material dos tipos penais é 

identificado na ameaça ou na ofensa aos direitos inatos, subjetivos,  

tratando-se da primeira das fases acima apontadas. É a época em que o 

indivíduo renasceu das peias medievais, afirmando-se como o grande 

expoente da estrutura estatal e social. A ele foi reconhecida uma gama de 

prerrogativas, cujo respeito e proteção era fator de legitimação do Estado, 

                                                 
63 CUNHA,  Maria  da Conceição Ferreira .  Constituição e  cr ime: uma perspectiva  da  
criminalização e da descriminalização.  Op. Ci t .   1995,  p .39.  



  

que utilizava inclusive o Direito Penal para a efetivação desta essencial  

tarefa: proteção dos direitos subjetivos. 

 

Relativamente às conseqüências desta concepção, percebe-se que 

o Direito Penal sofreu, como não poderia deixar de ser, as influências 

destas teorias contratualistas,64 que têm na categoria do direito subjetivo 

sua base e essência, sendo o crime um ato a ele lesivo. A importância disso 

reside no fato de o direito subjetivo passar a ser instrumento eficaz de 

garantia da liberdade,65 na medida em que foi  erigido em nítido limite ao 

legislador penal, que não podia criminalizar fatos que não afrontassem tais 

direitos.  

 

Desta forma, o Iluminismo foi responsável pela inserção, no 

âmbito do Direito Penal, da idéia de objeto jurídico do deli to, ou seja, a 

tutela penal deveria ser reservada apenas para os comportamentos que 

violassem certos bens e valores, numa tentativa de superação do período 

anterior, marcado pela barbárie e arbitrariedade da justiça penal. 

 

Passou o delito a ser considerado como uma violação ao pacto 

social  e no qual se identificava lesão a um direito subjetivo do indivíduo ou 

da comunidade, com o se propunha expurgar do Direito Criminal as 

condutas que fossem reprováveis apenas sob a ótica da moral  e da religião, 

sem causar dano a alguém.66 É a perspectiva segundo a qual o direito penal, 

                                                 
64(…) A concepção  mater ial  de de l i to  co mo lesão  a  um d irei to  subjet ivo decorre da teor ia  
contra tua l i sta  ap licada no âmbi to  pena l  (…) (PRADO, Luiz Régis ,  op.  c i t . ,  p .  28) .  
65 PRADO, op.  c i t . ,  p .  28 
66 LOPES,  Mauricio  Antonio  Ribe iro ,  op.  c i t .  pp.  291-292.   



  

com suas as drásticas conseqüências, somente poderia atingir condutas que 

efetivamente lesassem os direitos subjetivos,  e isso por causa da máxima 

liberdade concedida a cada cidadão.  

 

O resultado desse processo é preconizado por Copetti ,  lecionando 

que o favorecimento e garantia dos bens individuais está a frente da 

incerteza da atuação estatal nos procedimentos persecutórios e de execução 

penal”.67 

 
Interessante é a observação de Taipa de Carvalho: 

 
O del i to ,  ass im como o  Dire i to  penal ,  coerentemente com o novo  
idea l  fi losóf ico e  pol í t ico,  fundado no pr incíp io  da pr ior idade do 
ind ivíduo d iante  do Estado,  no reconhecimento dos dire i tos naturais  
que o  Estado  deve p roteger  e  na  rac iona lidade humana,  es trutura-se  
na idé ia  de lesão aos d irei tos subjet ivos. 68 

 
 
 

Devemos ressaltar então que, após esta breve análise,  o termo bem 

jurídico não fez parte da doutrina l iberal  clássica iluminista,  uma vez que a 

preocupação na obra de Feuerbach era apontar o ser humano como detentor de 

direito subjetivo ante ao Estado e que a noção de crime, segundo ele, era:  

“uma injúria contida na lei penal,  ou uma ação contrária ao direito do outro, 

cominada em uma lei  penal.”69  

 

 

                                                 
67 Op.  Ci t . ,  p .  91 
68CARVALHO, Taipa de .  Condicionalidade sócio-cultura l  do direito  penal:  análi se  
his tór ica,  sent ido e  l imi tes.  Coimbra :  Separata  do numero especial  do Bolet im da 
Faculdade  de Direi to  de Coimbra,1985,p .48.  
 
69 FEUERBACH, Anselm V.  Tratado de derecho penal.  Op. Cit .  1989,p.64.  
 



  

2.2. A tutela de bens jurídicos materiais− Johann Michael Franz 

Birnbaum 

 

As formulações teóricas de Johann Michael Franz Birnbaun70 no ano 

de 1834, postulavam que, o direito penal, ao invés de objetivar a tutela de 

direitos subjetivos,  como entendiam os Iluministas, (a propósito de 

Feuerbach),  deveria servir para proteger, somente, os bens jurídicos 

materiais ou corpóreos. Para o direito penal devem interessar somente bens 

que podem ser radicados diretamente no mundo material - mundo do ser ou da 

realidade - importantes para a pessoa e a coletividade e passíveis de lesão 

pela ação criminosa.71 

 

Afirma Birnbaum: 

De acordo com meu parecer ,  se  se  quer  t ra tar  o  del i to  como lesão,  o  
essencia l  é ,  e  ponho acento nisso,  relacionar  necessar iamente es te  
concei to  com a sua natureza ;  não com um d irei to ,  senão com um 
bem ( . . . )  é  sempre o  bem, não o  d ire i to ,  o  que se vê diminuído. 72 
 
 

Em virtude desta concepção materialista do objeto de proteção do 

Direito penal,  Birnbaum passa a ser considerado o precursor do conceito de 

bem jurídico penal. Neste mesmo sentido, concorda Juarez Tavares: “Atribui-

                                                 
70Consoante a  idé ia  mais acei ta ,  é  es te  o  autor  que cunhou a noção de bem jur íd ico.  A esse  
respeito ,  escreve  Mauricio  Antonio Ribei ro  Lopes:  (…) a teor ia  do  bem jur íd ico  está  
presente desde a  obra de VON LISZT, do começo do século.  Antes de le ,  porém, BINDING 
deu paternidade ao termo ‘bem jur ídico’ e  segundo KAUFMANN, tem o mér i to  de ter  
outorgado ao  bem jur íd ico ‘o  d ire i to  de c idadania na  dogmát ica jur ídico-penal ’.  Grande  
par te  dos  autores,  contudo,  entende que esse  concei to  deve ser  atr ibuído a  BIRNBAUM. 
(Op.  Cit ,  p .  289) .  Mais  adiante ,  p .  294,  a f irma que  BIRNBAUM introduziu o  concei to  de 
bem jur ídico-penal  em subst i tu ição ao de d ire i to  subjet ivo e  (…) enunciou,  pe la  pr imeira  
vez,  já  em 1834,  o  conceito  de bem jur ídico e  sua impor tânc ia  na análi se  do injus to  t íp ico.  
 
71 PRADO, op.  c i t . ,  p .  30 
 
72 HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán.  Bien jurídico y  estado socia l  y  democrát ico de  
derecho:  e l  objeto  pro tegido por  la  norma penal .  2 ªed.  Sant iago do Chi le:  Conosur ,  1992,  
p .27.  



  

se, normalmente, a Birnbaum o conceito de bem jurídico, em oposição à tese 

iluminista de que o delito constituiria uma lesão de direito subjetivo.”73 

 

Parafraseando Luiz Flávio Gomes, Birnbaum não se referiu 

diretamente ao termo bem jurídico, mas a “bem” (um bem material) a ser 

tutelado pelo direito Penal, mas indiscutivelmente foi o primeiro autor a 

introduzir no direito Penal a idéia de bem jurídico, contrapondo-se com a 

doutrina do Iluminismo, que via na danosidade social  e na violação de 

direitos subjetivos os fundamentos da punição estatal .74 

 

Trata-se de uma tentativa, portanto, de superação das concepções 

individualistas antes reinantes, desembocando na concepção materialista de 

bem jurídico como objeto de proteção penal, em substituição à de direito 

subjetivo, sendo decisivo, para ensejar a tutela penal, a existência de um bem 

radicado diretamente no mundo da realidade, de relevância individual ou 

coletiva passível  de lesão através do crime.75 

 

Luiz Luisi em art igo intitulado Bens Constitucionais e 

Criminalização  afirma que 

a necessidade de conter  os excessos cr iminal izadores dá or igem ao  
entend imento de que o  Dire i to  Penal  tem por  objeto  não a  tute la  de  
direi tos subjet ivos,  mas  a  de bens jur íd icos.  E  o  pionei ro  de tal  
enfoque,  Johann Michael  Franz  Birnbaum, em traba lho aparec ido  
em 1834,  preconizou que a  tutela  penal  devia  ter  por  objeto  bens 
jur íd icos,  e  tão-so mente bens jur ídicos mater ia is ,  a  e les se  
l imi tando . 76 

                                                 
73TAVARES, Juarez.  Teoria do injusto penal .  Belo  Hor izonte:  Del  Rey,  2002,  pp.182-
183.  
74GOMES, Luiz Flávio .  Norma e bem jurídico no direito  penal .  São Paulo:  Revista  dos  
Tribunais .2002,  p .75.  
75COPETTI,  André .Op.  ci t . ,  p .  92 .  
76LUISI,  Luiz.  Bens Constituc ionais  e  Criminalização .  Disponíve l  
em:<http : / /www.cj f .gov.br /revis ta /numero4 /ar t igo13.htm > .  Acesso  em:  9  mar . ,  p .2 .  



  

 

Para Maria da Conceição Ferreira da Cunha, Birnbaum, sem 

abandonar completamente os pressupostos do Iluminismo, abre as portas para 

um positivismo legal , divorciado da concepção material do objeto de proteção 

do Direito Penal.77 

 

Entretanto, merece destaque a análise de Janaína Paschoal ao 

afirmar que, 

a esse respe ito ,  cumpre  discordar  da autora,  po is,  se  a  obje t ivação 
intentada  por  B irnbaum poss ibi l i tou um posi t iv ismo formal,  
poster iormente propugnado por  Binding,  também abriu as por tas à  
mater ia l ização do objeto  de proteção do Dire i to  Penal ,  
mater ia l ização  essa vista  como expressão da concepção mais  
democrá t ica de  re fer ida discip l ina . 78 
 

 
É preciso ressaltar, todavia, que esse sentido material do conceito 

de bem jurídico, que hoje se desfruta como fundamento de qualquer 

incriminação, não havia sido despertado, propriamente,  em Birnbaum. Este,  

na verdade, tinha outro propósito, com sua elaboração, que era justamente o 

de adequar a teoria jurídica do deli to às normas do direito penal vigente, que 

conflitavam com a idéia de violação de direito subjetivo, principalmente nos 

chamados delitos contra a religião, contra o Estado ou contra a comunidade.79 

 

Além do que já fora dito acima, era propósito do movimento 

Iluminista reduzir quantitativamente a legislação em geral,  e também a penal, 

para que a ordem jurídica fosse baseada em poucas, claras e simples leis. 

                                                 
77 CUNHA,  Maria  da Conceição Ferreira .  Constituição e  cr ime: uma perspectiva  da  
criminalização e da descr iminal ização .  Por to:  Universidade Catól ica Portuguesa,  1995,  
p .50.  
78 PASCHOAL, Jana ína Conceição.  Const ituição,  criminalização e dire ito  penal mínimo.  
São Paulo:  Revista  dos Tribunais ,  2003,  pp.  29-30.  
79 TAVARES, Juarez.  Teoria do injusto penal .  Belo  Horizonte :  Del  Rey,  2002,  p .184.  



  

Aplicando este princípio ao Direito Penal, o art igo 8º da Declaração Francesa 

de 1789 previu que as penas fossem as “estri ta e evidentemente 

necessárias”.80 

 

Esta preocupação encontrava eco no direito posit ivo da época, pois 

a Europa era vítima de aguda insegurança jurídica proveniente da crescente 

complexidade das sociedades e das várias ordens jurídicas concomitantemente 

vigentes no mesmo lugar e para as mesmas pessoas,  resultando na 

incapacidade de o direito solucionar os conflitos que se apresentavam, 

contexto no qual se inseria a preocupação Iluminista de simplificar as leis e 

reduzir seu número. A solução apresentada para fazer frente a tal insegurança 

foi à efetivação de códigos, surgindo o célebre Movimento das Codificações,  

inserto no contexto da Revolução Francesa, e cuja obra prima foi o Código 

Napoleônico, a legislação civil  da França aparecida em 1804.81 

 

O Movimento Codificador,  portanto, procurou instrumentalizar a  

preocupação Iluminista de simplificação das leis.  Com a inserção do Direito 

nos códigos, em nenhum outro lugar este precisaria ser buscado. E a produção 

de leis, notadamente penais, deveria obedecer aos princípios antes 

                                                 
80Art igo 8º .  A lei  só  pode estabelecer  penas estr i ta  e  evidentemente necessár ias,  e  n inguém 
pode se punido senão em vir tude de uma le i  es tabe lec ida e  promulgada anter iormente ao 
del i to ,  e  legalmente ap licada.  
81As codi f icações são  o  f ruto  máximo da cultura  racional i sta  e  I luminista ,  no f im do séc.  
XVIII .  Ante a  di f iculdade em ident i ficar  o  dire i to  vigente,  espec ialmente na França,  o  que  
impl icava em insegurança jur ídica,  surge a  necessidade de elaborar  um d ire i to  simples e  
uni tár io .  Por  i sso,  as idéias de simpl icidade  e  unidade  do d ire i to  são as  idé ias de fundo  da  
codi ficação,  para fazer  frente  à  mult ip l ic idade de direi tos terr i tor iais  v igentes .  E a  
codi ficação é  o  c l ímax  do jusna tura l i smo,  na medida  em que seus pr incíp ios maiores –  
l iberal ismo e ind ividual ismo – são posi t ivados e  inscr i tos nos códigos.  (GUSMÃO, Paulo  
Dourado.  Introdução ao  Estudo do Direito  13ª  Ed. ,  Rio de Janeiro :  Forense ,  1989,  p .170-
176.)  



  

enunciados, ou seja, o liberalismo e o individualismo, concretizados pela 

incriminação de condutas ofensivas a direitos subjetivos. 

 

Contudo, este propósito foi  claramente frustrado e, poucas décadas 

depois,  já se denunciava a necessidade de disciplinar a atividade 

criminalizadora do legislador. Com efeito, em um trabalho datado de 1819, 

Carl Joseph Anton Mittermaier enfatizava ser um dos erros fundamentais da 

legislação penal do seu tempo à excessiva extensão dessa legislação, e que a 

criação de um número avultado de crimes era uma das formas em que se 

manifestava a decadência não só do direito criminal, mas da totalidade da 

ordem jurídica.82 

 

Este fato engendrou, nas primeiras décadas do século XIX, a idéia 

de que o delito constitui lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico, sendo o 

Direito Penal, assim, um sistema de proteção de bens jurídicos. Ou seja, o 

objeto jurídico do crime, que até então era identificado nos direitos 

subjetivos, passou a ser o bem jurídico, com o nítido objetivo de, novamente,  

limitar a atuação do legislador penal, circunscrevendo a busca dos fatos 

merecedores de sanção penal àqueles efetivamente danosos à coexistência 

social . Entretanto, e eis a nota essencial deste primeiro período, tais  condutas 

deveriam ser lesivas a entidades reais, e não subjetivas.83 

 

                                                 
82 LUISI ,  Luiz.  Bens Constituc ionais e  Criminal ização ,  in  Revis ta  do  Centro  de Estudos  
Jur íd icos,  nº  4 ,  p .  104,  jan/abr i l  1998 .  
83 PRADO, op.  c i t . ,  p .  28 /29.  



  

Com efeito, o excesso de leis penais gerou a preocupação de frear a 

ação do legislador criminal, e nisso tomaram relevo, inicialmente, as 

formulações teóricas de Johann Michael Franz Birnbaun. 

 

2.3.  O bem jurídico “criado” ou “encontrado” pela norma penal − Binding 

e de Franz Von Liszt 

  

Referência obrigatória,  no estudo evolutivo do bem jurídico, são as 

formulações de Binding e de Franz Von Liszt, opostas em si,  mas que foram 

de suma importância na discussão em torno do objeto da proteção penal. 

 

 A construção teórica de Binding caracteriza-se por um 

positivismo legalista, uma concepção formal de bem jurídico: este está 

fundado no direito positivo vigente; trata-se do bem ou interesse protegido 

pela norma penal, consist indo o delito na lesão a um direito subjetivo do 

Estado. Há, portanto, uma identificação entre o bem jurídico e o fim das 

normas penais,  que criam o bem jurídico e são sua única e definitiva fonte de 

revelação.84 

 

Estabelecia uma relação de dependência do bem jurídico à norma.  

Para ele, o bem jurídico era criado pelo legislador, entendendo que este não 

deveria preocupar-se em interesses singulares,  mas com a manutenção das 

condições de uma vida sã da comunidade jurídica, paz, desenvolvimento, com 

livre exercício dos direitos. 

                                                 
84 COSTA ANDRADE, apud LOPES, Mauricio  Antonio Ribeiro ,  op.  c i t . ,  p .  296.  



  

 

 Nesta perspectiva, o conceito de bem jurídico abandona qualquer 

pretensão de legit imação material , ou seja, de limite à liberdade 

criminalizadora do legislador, perdendo a função crítica e orientadora à 

medida que é este quem cria o bem jurídico. Em outros termos, o bem jurídico 

é uma criação do Direito, que elege os bens merecedores de tutela penal. Há 

uma associação entre o bem jurídico e a norma jurídica, resultando numa 

concepção formalista de direi to penal,  desaparecendo qualquer conotação 

metajurídica,85 num definitivo afastamento do pensamento Iluminista.  

 

 O contexto em que se insere a formulação deste autor é a 

Alemanha logo após a unificação, que se encontrava atrasada economicamente 

em relação aos demais países da Europa, e sua reestruturação exigia um poder 

estatal forte, razão pela qual a teoria política preocupou-se em afirmar a 

autonomia do Estado, e o resultado foi  o triunfo da concepção de que este 

titular do direito de exigir a obediência dos súditos.  Seguiu-se um 

considerável domínio estatal , que se manifestou especialmente através do 

Direito, num genuíno positivismo jurídico justificado pela pretensão de 

progresso econômico.86 

 

 Para Binding, portanto, os bens jurídicos são criações do 

legislador e o delito é a lesão ao direito de mandar do Estado. O direito penal 

foi utilizado para a criação e manutenção das condições postas pela 

                                                 
85LOPES, op.  c i t .  p .  296 
86 HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán.  Bien jurídico y  estado socia l  y  democrát ico de  
derecho:  e l  objeto  pro tegido por  la  norma penal .  2 ªed.  Sant iago do Chi le:  Conosur ,  1992,  
pp.  92-93 .  



  

necessidade do progressismo econômico, sendo o bem jurídico identificado 

com as condições de uma vida sã em comunidade, mas tal qual o legislador a 

delineava. Destacando que:  

Bene Giuidico à  dunque  tut to  c io  che per  sè  stesso non è di r i t to ,  ma 
secondo  i l  pensiero  Del  legisla tore vale  come  condiz ione d i  vi ta  
sana del la  comunanza giur id ica,  a l  cui  mantenimento invar iato  e  
ind isturbato  essa,  secondo la  opinione di  que llo ,  há um interesse,  
ta lchè i l  legis lato re cerca com lê  sue norme d i fenders i  dal la  non 
des idera ta  lesione o  per icolo . 87 

 

 Por seu turno, Franz Von Liszt desenvolveu uma dimensão 

material  do injusto penal. Em contraposição ao tratamento formalista da 

norma feita por Binding, formulou um conceito material de bem jurídico, que 

transcende ao sistema jurídico e, por isso, se mostra capaz de ofertar um 

limite ao poder punitivo do Estado. Assim, o bem jurídico era visto como o 

interesse vital juridicamente protegido: todos os bens jurídicos são interesses 

vitais do indivíduo ou da comunidade. Esses interesses existem 

independentemente da ordem jurídica,  criados e estabelecidos pela vida em 

comunidade. Ao Direito cabe, apenas, reconhecer tais interesses e protegê-

los.88 

 É assim que o bem jurídico desenvolve toda sua capacidade de 

limite à ação legiferante,  pois representa, antes de tudo, uma realidade válida 

em si  mesma, cujo conteúdo axiológico não depende do juízo do legislador.  

Contrariando a proposta de Binding, a norma não cria o bem jurídico,  mas o 

encontra,  revelando-se nisso seu aspecto restri tivo.  

                                                 
87 BINDING, Carlos.  Compendio de dir it to  penale:  par te  generale .  Trad.  Adelmo 
Boret t ine.  Ro ma:  Atheneum,  1927,  p .198 .  
88 Nas exa tas pa lavras de  Luiz Régis Prado,  (…)  o bem jur íd ico vem a ser ,  por tanto ,  uma 
cr iação da exper iênc ia  e  como tal  é  um interesse vi ta l  do indivíduo ou da  comunidade.  
Firma-se uma conceituação l ibera l  de bem jur ídico que precede o  direi to  posi t ivo,  e  
independe  dele ,  sendo endereçada mais ao legis lador . (PRADO, op.  c i t . ,  p .  33) .   
 



  

 

Afinal , o fim do direito não é outro que o de proteger os interesses 

do homem, e estes preexistem à intervenção normativa, não podendo ser de 

modo algum criação ou elaboração jurídica. Por isso, o ordenamento jurídico 

não cria o interesse; a vida o cria, mas a proteção do direito eleva o interesse 

vital  a bem jurídico,  havendo, por esse motivo, uma relação intrínseca entre 

Direito Penal e Polít ica Criminal, que são unidos pelo bem jurídico que, desta 

forma, vem a ser uma criação da experiência e como tal é um interesse vital  

do indivíduo ou da comunidade, que ao Direito cabe proteger.89 

 

 Firma-se, assim, uma conceituação liberal de bem jurídico que 

precede ao direito positivo e independe dele, sendo endereçada mais ao 

legislador. O injusto penal compreende a conduta que, além de culpável, é 

ilícita, no aspecto formal, quando há a transgressão de uma norma estatal e, 

no aspecto material,  quando opera uma lesão a um interesse vital ou bem 

jurídico.90 

 De acordo com Rudolphi o esforço empreendido por Liszt é no 

sentido de encontrar uma determinação essencial do delito,  fazendo-o com 

base no bem jurídico, dirigindo a formulação contra o Estado: 

(…) O ponto  de par t ida de sua teor ia  é  const i tuído pela  tese de que  
o  direi to  exis te  por  vontade humana e que,  por tanto ,  o  f im de todo  
direi to  penal  ser ia  somente a  proteção  de inte resses humanos vi tais .  
Estes interesses humanos vi tais  que Lisz t  chama bens jur ídicos  
quando são protegidos jur idicamente,  não são para e le  um produto  

                                                 
89 Segundo André  Copet t i ,  (…) na concepção l i sz t iana,  o  bem jur íd ico const i tu i  uma 
real idade vál ida em  s i  mesma,  cujo  conteúdo va lora t ivo não depende do legis lador ,  por  
ser  um dado soc ial  preexistente .  (…) O bem jur ídico  não  é  um conce ito  exc lus ivamente  
jur íd ico,  uma cr iação do  legislador  cont ida na norma,  mas uma cr iação da vida e  como ta l  
um interesse vi ta l  do indivíduo ou da comunidade,  que a  proteção do Dire i to  lhe dá a  
categoria  de bem jur íd ico;  a  norma não  cr ia  o  bem jur íd ico,  mas o  encontra  dent ro  da  
real idade  socia l  (…) (COPETTI,  op.  c i t . ,   p .  94. ) .  
90PRADO,  op.  c i t . ,  p .  33.  



  

da ordem jur íd ica,  mas sim,  da vida e ,  por tanto ,  estão dados a  ele  
previamente. 91 

  

 O resultado que Liszt alcança é o conceito de bem jurídico cujo 

núcleo material é independente do direito vigente. Retira-o das circunstâncias 

sociais concretas da comunidade e, exatamente por isso,  presta-se a ser um 

limite ao legislador penal. Assim afirma:  

El reconocimento de los biens jur íd icos  impl ica la  considerac iona 
precisa de lãs acciones dir ig idas contra  éstos,  de los del i tos em um 
sentido más  amplio ,  que  pr imero  son enumeradas causist icamente y  
después em uma genera l idade concep tual .  El  imperat ivo jur ídico se 
t ransforma em proposicion jur ídica desar rolhada de forma  
abstrac ta .  Es ta  formacion Del  concep to Del  del i to  em par t icular ,  
que  figura entre  lãs reve lac iones más interesantes de la  histór ia  Del  
Derecho pena l ,  todavia hoy no há concluído  to talmente. 92 

 

 Numa análise comparativa das formulações de Binding e Von 

Liszt, o contributo do primeiro está na visão positivista de bem jurídico,  

superando e afastando-se do pensamento iluminista de vinculação do objeto 

de proteção penal com valores pré-jurídicos. O último, combatendo aquela 

postura, advoga a necessidade de identificar o bem jurídico nos interesses 

vitais do homem, que existem por si , cabendo ao Direito protegê-los,  gerando 

uma perspectiva limitadora da intervenção penal. 

 

2.5.  Concepção metodológica do bem jurídico 

 Todavia, as formulações teóricas tendentes a limitar a atuação 

legiferante penal não atingiram seu objetivo. O conceito de bem jurídico não 

se mostrou capaz de fornecer o núcleo material do delito,  razão pela qual 

surgiu um grande cepticismo quanto à possibilidade de obtenção deste núcleo. 

                                                 
91 Op.  c i t . ,  p .  334.  
92 LISZT, Fransz Von.  La idea de l  f in  en el  derecho penal.  Trad.  Carlos  Perez  del  Val le .  
Granada:  Collecc ión los  Argonautas,  nº2 ,  1995,  pp.  64-63 .  



  

As determinações conceituais do bem jurídico até então oferecidas não 

correspondiam às exigências que a dogmática penal requer para seus 

conceitos fundamentais.93 

 

 É por isso que, no início do século XX, surgiu a concepção 

metodológica ou teleológico-metodológica do bem jurídico, identificando 

neste um valor abstrato, de cunho ético-social, tutelado pela norma penal, ou, 

um valor social juridicamente protegido. 

 

 Com efeito, depois da primeira guerra mundial e a part ir  da 

Constituição de Weimar, ressurgiram na Alemanha os ideais iluministas de 

liberdade, acrescentando-se-lhes, todavia, um programa econômico-social  

visando ao incremento econômico para a reconstrução do país e a superação 

das desigualdades geradas pelo processo da industrial ização.94 

 

 É nesse contexto, sob a influência de orientações espiritualistas de 

matriz neokantiana,  é que se desenvolveu esta concepção sobre o bem 

jurídico, que representa uma espiri tualização deste conceito, no sentido de 

passar a ser considerado um valor cultural abstrato, e sua violação um 

comportamento imoral. 

 

Por conseguinte, o bem jurídico passou a ser visto como um valor  

cultural, fazendo com que o delito seja uma valoração. Em conseqüência, 

ocorre a busca do sentido teleológico de cada tipo penal, fazendo com que o 

                                                 
93 RUDOLPHI,  Hans Joachim ,  op.  c i t . ,  p .  330 
94 COPETTI,  op.  c i t .  p .  94 .  



  

bem jurídico seja captado da descrição legal do tipo. O que se protege são 

conteúdos espirituais comuns da consciência de um grupo ou de uma maioria. 

Assim concebido, o bem jurídico é convertido em simples método 

interpretativo, perdendo a básica função de restringir a atividade 

criminalizadora.95 

 

 Referindo esta tendência,  Prado afirma que 

os bens jur ídicos têm como fundamento va lores culturais  que se  
base iam em necessidades individua is .  Essas  se  conver tem em 
va lores culturais  quando são socia lmente dominantes,  e  os  valo res 
culturais  t ransformam-se em bens jur íd icos quando a confiança em 
sua existência  surge necessi tada  de pro teção jur ídica. 96 

 

Ou seja,  o bem jurídico é um valor da ordem social juridicamente 

protegido. Buscando, na cultura, o bem jurídico a proteger, através do Direito 

Penal, o delito será valorativo. Procura-se vinculá-lo à ratio legis  da norma 

jurídica, o que o converte em simples método interpretativo. A essência da 

noção de bem jurídico tutelado deriva da descrição legal e não reside na 

natureza dos bens e valores que a determinam. Em outros termos, o objeto de 

proteção é um produto dos conceitos jurídicos; ele não existe como tal, a não 

ser que, nos valores da comunidade, existam os objetos que constituem o 

objetivo das prescrições penais.  De acordo com Copetti,   

(…) o  bem jur ídico passa a  ser  considerado  como uma ‘síntese  
categoria l ’  na qua l  o  pensamento jur íd ico se esforça para captar  o  
sentido e  o  fim das prescr ições pena is  par t iculares. 97 
 
 

 O resultado é que o conceito de bem jurídico se despojou de todo 

conteúdo material, tornando-se apto a receber qualquer conteúdo e, com essa 

                                                 
95 LOPES,  op.  c i t . ,  p .  304  
96 Op.  c i t . ,   p .  41 .  
97 Op.  Ci t . ,   p .  96.  



  

transformação, passou a ter valor somente para a interpretação dos tipos 

penais. Como conceito puramente formal, era inidôneo para descrever o 

núcleo material do injusto, além de perder a essencial função de crítica, 

disciplina e contenção da atividade criminalizadora. Nas palavras de 

Rudolphi, 

(…) como abstração vaz ia  de todo conteúdo,  const i tu i  um pr incíp io  
metodológico para a  interpre tação dos t ipos penais,  mas já  não  
br inda uma exp licação do que a  espécie  do injusto  de cada de l i to  é  
ou deve ser . 98 

  

1.5.  As concepções funcionais ou sistêmicas de bem jurídico 

 

Após a segunda guerra mundial, desenvolveu-se uma tendência de 

reformulação da legislação penal, momento em que ressurgiu o interesse em 

torno do bem jurídico, com a busca de um conteúdo definido para este. 

 

 Com efeito, a doutrina penal majori tária recuperou o conceito 

liberal ou de garantia do bem jurídico,  que fora repudiado pelas doutrinas 

autoritárias que vicejaram na época do nacional-socialismo. Observou-se o 

renascimento de posturas que outorgavam um conteúdo material  para o bem 

jurídico, viabilizando, novamente, o exercício do papel de limitador do poder 

punitivo do Estado, e essas formulações caracterizaram-se por uma natureza 

político-criminal, o que possibili tou averiguar-se a importância do conceito 

do bem jurídico como centro nuclear para o Direito Penal.99 É esse o contexto 

em que surgiram os enfoques funcionais e sistêmicos, a seguir caracterizados. 

 

                                                 
98 RUDOLPHI,  op.  c i t . ,   p .  332.  
99LOPES, op.  c i t . ,  p .  308.  
 



  

 Um autor importante nesse sentido é Jäger, que postulou a 

necessidade de vincular o Direito Penal ao bem jurídico, notadamente pelas 

experiências negativas advindas de sistemas penais em que esta vinculação foi  

desprezada.100 Na sua formulação, sustentou que um Estado é composto por 

homens de diversas maneiras de pensar e de diferentes ideologias, razão pela 

qual a criação de t ipos penais deve obedecer a um critério estri tamente 

racional, qual seja, o de defesa frente a perigos que todos os homens regidos 

pela lei compreendam da mesma maneira. Crenças ou idéias morais não 

compartilhadas por todos os cidadãos não podem ser fundamento de punição 

penal. Assim,  

(…) a tare fa do Direi to  Penal  não é  impedir  modos de conduta que  
sejam reprováveis meramente em sent ido moral ,  e  s im,  impedir  
aqueles comportamentos que são lesivos para a  comunidade ,  é  
dizer ,  que lesam ou põem em perigo de terminado estado soc ial  
va l ioso,  em outras pa lavras,  um bem jur ídico . 101 

 

 Nota-se, portanto,  que Jäger, além de lançar mão do bem jurídico,  

o conceitua: circunstâncias sociais valiosas que são suscetíveis de lesão por 

uma conduta humana e que podem ser protegidas pelas normas de Direito 

Penal. São estados lesionáveis, que não derivam das normas penais, mas são 

por estas tutelados. 

 

 Outro autor que enfrentou o problema da definição de quais 

seriam os comportamentos legitimamente sujeitos à sanção penal, fazendo-o 
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do autor ,  procurando construir  uma base teór ica  para  o  Dire i to  Penal  do  nac ional  
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sob o enfoque sistêmico, é Knut Amelung. Com efeito, com o auxílio de 

modernas teorias de cunho sociológico, especialmente as formuladas por 

Talcott, Parsons e Luhmann, propôs a doutrina da danosidade social: partindo 

do modelo teórico que concebe a sociedade como um sistema de interações,  

entende como danoso socialmente o fenômeno que causa disfunções, impede 

ou interpõe obstáculos para que o sistema social resolva os problemas de sua 

conservação.102 

 

 Imbuído de uma visão sistêmica, o autor vê a sociedade como um 

sistema global de interações, sendo o Direito um dos seus subsistemas, cuja 

missão fundamental  é garantir a existência do sistema como um todo. E o 

Direito Penal, por sua vez, é o instrumento mais importante no subsistema 

jurídico,  pois através da pena assegura a conservação do sistema contra fatos 

de alta nocividade social . Portanto, o Direito Penal integra o subsistema 

jurídico, sendo o instrumento apto para dominar e sujeitar fatos gravemente 

nocivos, que põem em perigo a funcionalidade do sistema e a sua própria 

existência e conservação. Nesta perspectiva, os bens jurídicos são as funções 

necessárias para a conservação do sistema social.103 

 

Portanto, para Knut Amelung, a nocividade ou danosidade social é o  

cri tério de definição do crime, que é centrado na idéia de disfunção do 

sistema. Os bens jurídicos protegidos pelas normas penais nascem da vida 

social , têm caráter funcional em relação ao sistema, sendo importantes para 
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sua subsistência, e isso de acordo com a valoração feita pelos sujeitos sociais.  

Isso revela a necessidade de buscar nas ciências sociais o caráter de 

danosidade, para definir o objeto da proteção penal. 

 

Analisando esta postura, Fiandaca afirma que definir o delito como 

fenômeno que obstaculiza o funcionamento do sistema social não é o bastante 

para indicar ao legislador quais as condutas que devem ser criminalizadas, ou 

seja,  uma análise de cunho meramente sociológico não está apta a sugerir 

parâmetros de criminalização vinculantes em sede legislat iva.104[ 5 0 ]  Aliás, nos 

precisos termos postos por Lopes, nesta perspectiva qualquer coisa pode 

adquirir o caráter de bem jurídico, com o que o conceito perde todo 

significado, pois não pode implicar limite algum.105 

 

Outro autor que merece destaque na perspectiva em comento é 

Winfres Hassemer,  que também elaborou uma teoria de bem jurídico de cunho 

sociológico. O postulado de que parte é o seguinte: o fato de que certos 

comportamentos sejam considerados em uma determinada sociedade tão 

intoleráveis, a ponto de deverem ser reprimidos com os instrumentos mais 

drásticos da organização estatal, depende da valoração que a sociedade faz 

dos objetos que esses comportamentos lesam ou põem em perigo. Além disso, 

três fatores são levados em consideração: a freqüência da conduta criminosa,  

a intensidade da necessidade de preservação do objeto tutelado e a 

intensidade da ameaça dirigida contra ele. Estes, por representarem posturas 

axiológicas correspondentes aos acordos sócio-normativos dominantes na 
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sociedade, são os fatores sociais da criminalização, onde o arbítrio do 

legislador encontraria barreiras.106 

 

Portanto, de acordo com Hassemer, qualquer sociedade tem certos 

comportamentos como intoleráveis, ensejando a repressão penal que, assim, 

se vincula às valorações que a sociedade faz dos objetos que os referidos 

comportamentos lesam ou põem em perigo.107 Desta forma, para a 

individualização do bem jurídico não é fundamental a posição objetiva do 

bem, mas a valoração subjetiva, com as variantes dos contextos sociais nos 

quais ele aparece.108 

 

Entretanto, o mais importante autor na formulação do conceito de 

bem jurídico na perspectiva sistêmica é Hans Welzel . Num estudo datado de 

1939, afirmou que, 

em real idade,  só  há bens jur íd icos à  medida  que  e les es tão  em 
função,  é  dizer ,  à  medida que eles a tuam na vida soc ia l ,  e  sua ação  
es tá  recep tivamente na mesma.  Vida,  saúde ,  l iberdade,  propriedade,  
e tc . ,  não es tão  s implesmente na soc iedade,  mas  sua exis tência  
consis te  em um ser em função ,  is to  é ,  exercendo efei tos sobre a  
coesão soc ial  e  dela  recebem efei tos”. 109[ 5 5 ]  Com e le ,  o  bem jur ídico  
é  in troduzido nos domínios do pensamento fina l i sta ,  t ra tando-se de  
um conce ito  pré-jur ídico,  exis tente  na  real idade soc ia l ,  
inf luenciando-a e  sendo inf luenciado por  es ta . 110 

 

Portanto, o bem jurídico é visto como um bem vital do indivíduo ou 

da comunidade que, pela sua importância na manutenção do sistema social,  é  

protegido juridicamente. 
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A tendência inaugurada por Welzel frutificou. Excelente 

desenvolvimento foi  procedido por Rudolphi, na obra já citada. Afirma este 

pensador haver uma tendência moderna em caracterizar o bem jurídico com 

base na chamada teoria dos estados, segundo a qual os bens jurídicos são 

estados de coisas cuja conservação interessa aos indivíduos ou à sociedade em 

geral: 

( . . . )  O Estado não é  algo está t ico,  nem algo que ,  uma vez cr iado,  se  
encontra  s implesmente  al i ,  mas algo que a  todo o  mo mento se  
t ransforma e se  desenvolve como conseqüência  de novas forças.  A 
vida social  é  um organismo vital ,  que d iar iamente se  reproduz  
segundo dete rminadas le i s  e  com base  em cer tas s i tuações soc iais .  
Também os pressupostos para uma vida em comum próspera dos  
cidadãos na sociedade  não  são um es tado qua lquer ,  mas uma  
unidade  func ional  viva.  Os  bens jur íd icos cuja  p roteção é  tare fa  do  
Dire i to  Penal  tampouco  são objetos es tát icos que permanecem em 
repouso,  mas unidades  funcionais socia is  sem as quais nossa  
soc iedade em sua  estruturação concre ta  não ser ia  capaz de exis t i r . 111 
 
 

O exemplo que o autor apresenta são as normas penais que protegem 

a administração da justiça, dizendo que não se trata de um estado 

determinado, de algo estát ico, mas da administração da justiça em suas 

diversas funções, e que ela é digna desta proteção pelo fato de as funções que 

lhe são incumbidas fazerem parte da estruturação da sociedade, inexorável 

pressuposto para a vida comum próspera de indivíduos l ivres dentro do 

Estado. Portanto, o que se protege é a unidade funcional descrita com o 

conceito de administração da justiça.  Ela é um estado social valioso e,  

portanto, digna de proteção, porque seu imperturbável exercício é pressuposto 

essencial para a permanência da vida social estruturada na liberdade e 

responsabilidade dos indivíduos. Em conclusão, afirma que o bem jurídico 

dos tipos penais que protegem a administração da justiça de perturbações é a 
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administração da justiça, como verdadeira unidade funcional necessária para 

uma sociedade consti tucionalmente organizada.112 

 

Rudolphi afirma que o raciocínio desenvolvido para a administração 

da justiça pode ser aplicado aos bens jurídicos aparentemente estáticos, como 

a vida,  a saúde, a liberdade, a propriedade,entre outros. Exatamente porque a 

sua significação para o indivíduo, na realidade social, não se esgota em sua 

mera existência, mas abre possibilidades de ação. Exemplifica contra a 

propriedade, dizendo que o bem jurídico dos crimes contra ela não é a coisa 

concreta em seu correspondente estado, mas a função objetiva da coisa em 

relação ao proprietário na realidade social. Assim, para ele: 

(…) O substra to  rea l  do  bem jur ídico propriedade não é ,  por tanto ,  
um estado  de terminado,  mas a  função da co isa em sua  
correspondência jur íd ica com o proprietár io ,  que lhe abre a  
possib i l idade de um de terminado domínio,  e  este ,  o  
desenvolvimento de sua  personalidade mediante o  aprovei tamento 
des tas poss ibi l idade. 113 

 

Portanto, Rudolphi denomina os bens jurídicos como unidades 

funcionais constitutivas da vida social, que são próprias de cada sociedade, e 

que se modificam no tempo, de acordo com as transformações que nela se 

operam e que podem gerar a necessidade de outras unidades funcionais.  

 

A tarefa do Direito Penal, de acordo com as teorias sistêmicas,  

portanto,  consiste em proteger as funções sociais e os mecanismos eficazes 

requeridos para a manutenção da sociedade frente aos danos e perturbações 

que possam ameaçá-la. Em conseqüência, os comportamentos inidôneos para 
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perturbar as funções sociais e que não provocam nenhum efeito nocivo à 

sociedade devem ser excluídos da tutela penal. 

 

2.6.  Perspectiva constitucional do bem jurídico  

 

A evolução conceitual de bem jurídico apresentada evidencia que o 

bem jurídico, desde que surgiu, tem como primacial função, revelar os valores 

que podem ser objeto da tutela penal, funcionando como um limite à atuação 

legiferante na seara criminal,114 em que pese não ter evitado a inflação 

legislativa penal, nem necessariamente ter ditado o rumo do Direito Penal. 

 

O problema posto pelas várias tendências teóricas e em torno do 

qual se avultam divergências, diz respeito ao lugar em que devem ser 

captados estes bens jurídicos. Assim, a perspectiva iluminista centra nos 

direitos inatos do indivíduo, que preexistem ao Direito. A necessidade da 

tutela penal. Já as teorias sociológicas buscam a matriz destes bens 

diretamente na realidade social .  

 

A insatisfação desses critérios é denunciada pelos autores.  

Rudolphi,  discutindo dois dos conceitos antes apresentados de bem jurídico, 

isto é, o liberal, da época iluminista, e o metodológico, dos neokantianos, 

afirma que, além de contraditórios, ambos são insuficientes.  O primeiro,  

embora tenha conteúdo material, apresenta-se como prévio ao direito positivo,  

sendo seu caráter pré-jurídico.  Já o conceito metodológico é vazio e 
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puramente formal. Por esta razão, ambos carecem de capacidade para a 

solução dos problemas da teoria material do injusto penal.115 

 

Também Luisi denuncia a carência intrínseca destes conceitos. Nas 

suas elucidativas palavras  

“(…) todos esses enfoques,  seja  os que encaram o bem jur íd ico  
enquanto preexistente  à  própria  ordem jur íd ica,  como os que 
acentuam a sua natureza func ional  ou si stêmica,  pr imam pela  
carênc ia  de concretude,  posto  que não def inem conteúdos,  ou seja ,  
não d izem, por  exemplo:  quais a  unidades socia is  de função ou 
qua is das d isfunções a fe tam a conservação do s i stema,  e  o  quantum’  
de nocividade  social  das  mesmas”. 116 

 

Diante destas deficiências, modernamente, outra perspectiva viceja 

e tende a prevalecer: a teoria constitucional do bem jurídico, que procura 

formular critérios aptos a orientar e limitar o legislador penal quando da 

criação de tipos penais a partir da Constituição vigente. Em outros termos, é 

na Constituição que o legislador deve buscar os bens jurídicos aptos a receber 

a proteção penal. É o modelo que visualiza o crime como ofensa a bens 

jurídicos insertos na Constituição. Nas palavras de Lopes, 

( . . . )  é  dever  registrar  que os mais consagrados  autores de Dire i to  
Penal  da  atual idade  (…) vão buscar  na Const i tu ição os fundamentos  
de va l idade e  l imi tes de in tervenção do Direi to  Penal ,  na medida em 
que  é  esta  que expr ime o  t ipo de  Estado e  seus f ins e ,  
conseqüentemente,  l imi ta  também os f ins da  tutela  penal .  Não  
fazem der ivar  de um concei to  abs tra to  de bem jur ídico o  âmbito  da  
tu te la  penal ,  mas,  pelo  contrár io ,  chegam ao bem jur íd ico a través  
da indagação sobre os fins da pena,  de acordo com o t ipo de Estado  
const i tucionalmente consagrado em seus pr inc íp ios fundamenta is .  117 

  

Neste mesmo sentido, Rudolphi lança a questão referente à 

possibilidade de reunião das duas perspectivas antes descritas, para obter um 

conceito de bem jurídico pleno de conteúdo e, ao mesmo tempo, juridicamente 
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obrigatório.  Isso geraria um conceito apto à interpretação das normas penais 

positivas e obrigatório para a criação de novos tipos penais. Um conceito 

assim seria possível se fosse deduzido das prescrições jurídicas posit ivas,  que 

são prévias à legislação penal, mas obrigatórias para estas: 

(…) Pois  um conce ito  de bem jur ídico  assim elaborado dar ia  ao 
legis lador  um cr i tér io  mater ia l  obr iga tór io ,  como também uma 
diretr iz  obr iga tór ia  para  a  in terpretação e  cr í t ica das normas pena is  
existentes.  Ta is  dec isões va lora t ivas  prévias e  obr igatór ias para a  
legis lação pena l  não podem deduzir -se de uma norma de um di rei to  
na tura l  supraposi t ivo,  como na época do I lumin ismo,  nem tampouco 
das relações sociais  p reexistentes ,  como quis Von Lizs t .  Tais 
decisões va lora t ivas  somente podem es tar  contidas na  
Const i tu ição(…). 118  
 
 

 Conforme o preciso ensino de Luisi, 

(…) surgiu nestes úl t imos decênios o  que se pode definir  como um 
processo de const i tuciona lização dos bens jur ídicos pena is.  É  nas  
const i tuições que o  Direi to  Penal  deve encontrar  os bens que lhe 
cabe proteger  com suas sanções.  E o  pena li sta  assim deve or ientar -
se,  uma vez que nas const i tu ições já  es tão fei tas as valorações  
cr iadoras dos bens jur ídicos,  cabendo ao pena li sta ,  em função da  
relevância socia l  desses bens,  tê - los obrigato r iamente presentes,  
inclus ive a  eles se  l imi tando ,  no p rocesso de fo rmação da t ipologia  
cr iminal . 119 
 
 

Segundo este mesmo pensador, esta constitucionalização do bem 

jurídico tem apresentado diversas nuances, que podem ser agrupadas em duas 

correntes: a primeira, de caráter geral, vincula a criação dos t ipos penais aos 

princípios fundamentais presentes na organização do Estado. Outras, 

denominadas “teorias constitucionais estritas”, afirmam que o legislador 

penal encontra nas Constituições prescrições específicas e explícitas nas  

quais estão presentes os bens jurídicos que merecem tutela penal.120 
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Efetivamente, as constituições contêm as valorações fundamentais  

de uma sociedade, podendo-se captar nelas o fundamento para a elaboração de 

um conceito de bem jurídico prévio à legislação penal, mas ao mesmo tempo 

obrigatório para ela. Esta idéia, portanto, revela a preocupação quanto à 

formulação de critérios capazes de limitar a atuação do legislador penal no 

momento da criação de leis penais. Em conseqüência, este não é livre para 

elencar como bem jurídico qualquer juízo de valor, pois está vinculado às 

funções que a Consti tuição reserva ao Direito Penal. 

 

Roxin é outro autor que afirma a perspectiva constitucional do bem 

jurídico. Após demonstrar a incapacidade dos vários conceitos antes 

formulados para delimitar a matéria criminalizável, ensina que num Estado de 

direito baseado, na liberdade dos indivíduos, um conceito polít ico-criminal de 

bem jurídico vinculante só pode resultar das tarefas positivadas na 

Constituição. Assim afirma o referido autor: 

Los b ienes  jur ídicos son circunstâncias  dadas  o  f inal idades  que  son 
úteles  para e l  indivíduo  y su l ibre  dês em el  marco de  um s istema 
soc ial  globa l  es tructurado sobre  la  base desa  concepción de  los  
f ines o  para e l  func ionamento de l  própr io  si stema. 121  

 

Quanto aos bens jurídicos, afirma que são pressupostos 

imprescindíveis para a existência comum, os quais caracterizam uma série de 

situações valiosas, como a vida, a integridade física, a liberdade de atuação, a 

propriedade, que todos conhecem e que o Estado deve proteger, também 

penalmente, através da imposição de sanções aos que as violam. Desta forma, 

a função do poder estatal limita-se a criar e garantir a um grupo de pessoas 

                                                 
121 ROXIN, Claus.  Derecho penal:  par te  general .Tomo I .  Madrid :  Edito r ia l  Civi tas,   1997,  
p .56.  
 



  

reunidas no Estado as condições de existência que satisfaçam suas 

necessidades vitais, e ao sistema penal não resta finalidade diversa, ou seja, a 

ele é incumbida a segurança dos membros da sociedade. É no cumprimento 

desta função que reside a legitimação material da lei penal, ao ser ela 

indispensável para a manutenção da sociedade e do Estado. Portanto, cabe ao 

Direito Penal tutelar certas situações de valor cuja integridade consti tui a 

premissa para uma convivência pacífica.122 

 

Resulta que o objetivo do Direito Penal no âmbito de um Estado de 

Direito, democrático e social , só pode ser no sentido de ofertar ao indivíduo 

uma vida de paz em sociedade, transformando alguns interesses em condições 

sociais valiosas. O interesse em torno destas é geral, razão pela qual podem 

ser tidas como bens jurídicos,  cuja tarefa de proteção se defere ao Direito 

Penal,  através da punição da sua violação. 

 

Além disso, segundo Roxin, e como fenômeno moderno, surge a 

necessidade de o Estado proteger algumas prestações de caráter público que, 

pela grande relevância que têm para a criação de condições de vida dignas,  

também são protegidas através do Direito Penal.123 Um exemplo, já citado por 

Rudolphi, é a administração da justiça. Pode-se pensar, também, na 

administração pública,  na segurança da moeda, na fidelidade dos documentos,  

no meio ambiente equilibrado, na arrecadação de tributos, etc. Trata-se de 

entes ou valores que, pela essencial função que exercem no âmbito de um 

                                                 
122 RIOS,  Rodr igo Sanches.  O Crime Fiscal .  Porto  Alegre :  Sérgio  Antônio Fabris  Edi tor ,  
1998,  p .  39-40.  
123ROXIN, Claus .Op.ci t .  p .57.   
 



  

Estado de cunho social, responsável pela consecução de inúmeras prestações,  

demandam a tutela penal. 

 

Ora,  nas Constituições,  o primeiro parâmetro a se ter em conta são 

os direi tos de liberdade, tais como a de manifestação, de fixação de 

domicílio, de circulação e permanência no território do Estado, de profissão 

religiosa, de pensamento, de organização sindical, de associação em partidos,  

etc. Trata-se, em realidade, de proibições de incriminação,124 ou seja, o 

legislador não pode transformar em delito o exercício deste direitos.  

 

Por outro lado, também na Constituição estão elencados os 

princípios penais fundamentais, como são o da legalidade, da personalidade e 

da individualização da pena, da humanidade, da culpabilidade, da 

fragmentariedade, da intervenção mínima, entre outros,  resultando na 

ilegitimidade de normas penais que os afrontem ou não observem. 

 

Portanto, o poder discricionário do legislador penal ordinário na 

escolha dos bens a tutelar encontra um limite intransponível:  não podem ser 

reprimidos comportamentos que sejam expressão de direitos de liberdade ou 

de princípios garantidos na Constituição.125 Por isso, é nas Constituições que 

a criminalização há de captar os bens que lhe cabe tutelar, pois elas contêm 
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os princípios últimos que, passados pela filtragem valorativa do legislador 

constitucional, representam a base e estrutura jurídica da comunidade.126 

  

2.7.  Resumo da evolução 

Como visto, o bem ou valor que, em essência, o Direito Penal deve 

proteger, é variável historicamente. Nota-se, como não poderia deixar de ser,  

que esta questão mantém estreita relação com cada época histórica e suas 

preocupações fundamentais. Assim, no tempo da Revolução Francesa, em que 

a proteção da liberdade individual foi a grande preocupação da ordem 

jurídica,  ao Direito Penal coube a tarefa de tutela dos bens individuais, e 

somente estes,  com o que se buscava garantir , também, a simplicidade e a 

limitação quanti tativa das leis em geral,  mas especialmente as penais. 

 

Não obstante esta tentativa de limitação, a legislação penal cresceu 

de forma significativa. Tomaram corpo, então, formulações limitadoras da 

proteção penal aos bens corpóreos, aqueles que têm alguma expressão na 

realidade. O principal  autor, como visto, foi  Birnbaum, que denunciou o 

exagerado crescimento da legislação penal, propondo-se a formular um 

cri tério no sentido de limitá-la. É este autor o responsável pela cunhagem da 

expressão bem jurídico. 

 

Binding e Von Liszt  abordaram a questão da origem do objeto de 

proteção penal; o primeiro,  a afirmar que o bem jurídico protegido exsurge da 

própria norma penal, que o cria, ao passo que o último propugna que o bem 

                                                 
126 Luiz Régis Prado,  a firmando-o,  d iz  que (…)o legis lador  ordinár io  deve sempre ter  em 
conta as diretr izes cont idas na Const i tu ição  e  os va lores nela  consagrados para def ini r  os 
bens jur íd icos,  em razão  do cará ter  l imi tat ivo da  tute la  pena l .  Op .  c i t . ,  p .  76.  



  

jurídico radica na realidade social, preexiste à norma jurídica, que apenas o 

reconhece e encontra. 

 

Contudo, são estas incertezas e questionamentos em torno do bem 

jurídico que originaram a concepção metodológica, formulada pelos autores 

neokantianos, de acordo com a qual o objeto da proteção penal é um produto 

dos conceitos jurídicos, que não existe como tal, a não ser que nos valores da 

comunidade existam os objetos que constituem o objetivo das prescrições 

penais, despojando o bem jurídico de todo conteúdo material e, como conceito 

puramente formal, inidôneo para descrever o núcleo material do injusto, além 

de perder a essencial função de crítica, de disciplina e de contenção da 

atividade criminalizadora.   

 

Após a Segunda Guerra Mundial, com o ressurgimento das 

discussões em torno do bem jurídico,  surgiram os enfoques funcionais e 

sistêmicos que, na essência, visualizaram o Direito Penal como integrante de 

um sistema, com a tarefa de, através da imposição de penas, garantir o 

funcionamento deste sistema e a pacífica convivência social . Ou seja, os bens 

protegidos por este ramo jurídico exercem uma função, atuam na vida social,  

projetando efeitos sobre a coesão social. 

 

Por fim, na descoberta do objeto jurídico do crime toma importância 

a Lei Fundamental do País. Dada a importância que a Constituição tem na 

estruturação social, é razoável que nela se verifiquem as opções feitas pelo 

legislador, devendo a ela se adequar o direito penal, limitando a edição de 



  

normas penais aos ditames fundamentais ali inscritos. Surgem, assim, 

proibições de criminalizar e, fundamentalmente, a necessidade de respeito a 

determinados princípios no exercício da tarefa de incriminação.  

 

É de se anotar que as duas últimas perspectivas apresentadas 

coadunam-se, não se excluindo. Com efeito, é possível, captando na 

Constituição Federal  os valores principais a serem protegidos pelo direito 

infraconstitucional,  apreender aqueles bens que efetivamente exercem 

importante função no meio social .  

  

2.8.  Conceituação de bem jurídico 

 

A importância da definição do bem jurídico resulta da 

transcendência polít ica do direito penal, no sentido de os bens jurídicos 

revelarem uma opção político-criminal. Por outro lado, o conceito permite 

definir a existência de delitos nos quais inexiste um bem jurídico relevante a 

ponto de ser necessária a proteção penal,  sendo suficiente aquela prevista por 

outros ramos do ordenamento jurídico.127 

 

De acordo com o levantamento feito por Prado128 e Lopes,129 podem 

ser citados, na doutrina estrangeira, os seguintes conceitos: 

 

                                                 
127 LOPES,  Maur icio  Antonio  Ribeiro ,  op.  c i t . ,  p .  326,  re fer indo l ições de  MUÑOZ CONDE 
e QUINTERO OLIVARES. 
128 Op.  c i t .  p .  41 e  seguintes.  
129 Op.  c i t . ,  pp.  326-338.  



  

Welzel130 e Von Liszt131 vêem no bem jurídico um bem vital da 

comunidade ou do indivíduo que, por sua importância, é protegido 

juridicamente. 

 

Muñoz Conde e Bitencourt ,132 conceituam o bens jurídicos como os 

pressupostos de que a pessoa precisa para sua auto-realização na vida social,  

aderindo à idéia dos interesses vitais, dentre os quais a vida, a liberdade, a  

saúde, a propriedade, etc. Logo, é todo valor da vida humana protegido pelo 

Direito. 

 

Clauss Roxin133 entende que os bens jurídicos são pressupostos 

imprescindíveis para a existência em comum, caracterizados por situações 

valiosas, como a vida, a integridade física, a l iberdade de atuação, a  

propriedade, etc. Mas, além disso,  deve o Estado social  proteger, através do 

Direito Penal se necessário, o cumprimento das prestações públicas, a cargo 

do Estado, em prol  do indivíduo, no âmbito da assistência social.   

 

Bettiol134 afirma que o bem jurídico é a posse ou a vida, isto é,  o 

valor que a norma jurídica tutela, valor que não é material,  embora encontre 

na matéria o seu ponto de referência. Trata-se de posição ético-valorativa,  

                                                 
130 WELZEL ,  Hans .  Derecho penal aleman:  par te  genera l .  4 ª  ed.  Castel lana.  Trad.  Juan 
Bustos Ramírez y Sergio  Yañes Peres.  Santigo de Chi le:  Edi tor ial  Jur ídica de Chile .  
1997,p.  5 .  
131 LISZT, Fransz Von.  La idea del  f in en e l  derecho penal.  Trad.  Carlos  Perez del  Valle .  
Granada:  Collecc ión los  Argonautas,  nº2 ,  1995,  pp.  64-63 .  
132 BITENCOURT, Cezar  Rober to ,  CONDE, Franc isco Muñoz.  Teoria geral  do del ito .  São  
Paulo:  Saraiva ,  2000,  p .141.  
133 ROXIN, Claus.  Derecho penal:  par te  genera l .  Tomo I .  Madrid :  Civitas ,  1997,  p .56.  
134 BETTIOL, Giuseppe .  Diritto  penale:  parte  generale .  Padova:  Cedan,  1976,  p .73 



  

pois,  falar de bem jurídico é falar de valores e não de interesses – valor é 

forma mais apropriada de exprimir a natureza ética das normas penais.  

 

Zaffaroni135 afirma que o bem jurídico penalmente tutelado é a 

relação de disponibilidade de uma pessoa com um objeto,  protegida pelo 

Estado, que revela seu interesse mediante normas que proíbem determinadas 

condutas que as afetam, aquelas que são expressas com a t ipificação dessas 

condutas.  

 

Figueiredo Dias136 entende que num Estado de Direito material deve 

caber ao Direito Penal uma função exclusiva de proteção dos bens 

fundamentais da comunidade, das condições sociais básicas necessárias à 

livre realização da personalidade de cada homem e cuja violação constitui o 

crime. Logo, o bem jurídico é a: 

Expressão de um interesse,  da pessoa  ou comunidade,  na  
manutenção ou integr idade de  um cer to  es tado,  objeto  ou bem em si  
mesmo soc ia lmente re levante e  por  isso,  j ur id icamente reconhecido  
como val ioso.  
 
 

Na doutrina pátria, refletiram sobre o tema Aníbal Bruno137,  para 

quem os bens jurídicos são valores de vida individual ou coletiva, valores da 

cultura. São interesses fundamentais do indivíduo ou da sociedade, que, pelo 

seu valor social,  a consciência comum do grupo ou das camadas sociais nele 

dominantes, elevam a categorias de bens jurídicos, julgando-se merecedores 

                                                 
135 ZAFFARONI,  Eugênio  Raúl .  Manual de dire i to  penal brasi leiro:  par te  gera l .  2 ª  ed.  
São Paulo:  Revista  dos Tribunais ,  2002,  p .  462 .  
136 DIAS,  Jorge de  Figue iredo.  Questões funda mentais do dire ito  penal revisitadas.  São  
Paulo:  Revista  dos  Tribunais,  1999,  p .63 .  
 
137 BRUNO, Aníbal .  Direi to  penal:  par te  gera l .  Tomo I .  2 ª  ed.  Rio de Jane iro:  Forense,  
1959,  pp.15-17.  



  

da tutela do Direito, ou, em particular, da tutela mais severa do Direito Penal.   

O bem jurídico é o elemento central do preceito contido na norma jurídico-

penal e da descrição do fato punível .  

 

Francisco de Assis Toledo138 leciona que bens jurídicos são valores 

ético-sociais que o Direito seleciona, com o objetivo de assegurar a paz 

social , colocados sob sua proteção para que não sejam expostos a perigo de 

ataque ou a lesões efetivas. 

 

 O referido autor afirma que o conceito de bem jurídico teve lenta 

elaboração teórica, no objetivo de fixar um conteúdo material para o injusto 

típico, assinalando que, inicialmente, procurou-se esse conteúdo material na 

lesão ou exposição a perigo de direitos subjetivos  (Fauerbach); depois, na 

lesão ou exposição a perigo de  interesses vitais  (final do séc. XIX); por fim, a 

conclusão de que o conteúdo material do injusto típico reside na lesão ou a 

exposição a perigo de um bem jurídico .  

 

Cláudio Heleno Fragoso139 conceitua que o bem jurídico é o bem 

humano ou da vida social que se procura preservar, cuja natureza e qualidade 

dependem do sentido que a norma tem ou que a ela é atribuído, constituindo, 

em qualquer caso, uma realidade contemplada pelo direito. Assim, bem 

jurídico é um bem protegido pelo Direito, um valor da vida humana que o 

Direito reconhece e a cuja preservação é disposta a norma. 

                                                 
138 TOLEDO, Franc isco de  Assis .  Princípios básicos de direito  penal.  São Paulo:  Saraiva ,  
2002,  p .16.  
139 FRAGOSO, Heleno Cláud io.  Lições de direi to  penal:  par te  gera l .  Rio de Janeiro :  
Forense,  2003,  p .330.  



  

 

Entretanto,  Ferrajoli  aponta que não se pode alcançar uma definição 

exaustiva de bem jurídico, pois as teorias que o abordam servem, única e 

exclusivamente, para oferecer uma série de cri térios negativos de 

deslegitimação, enfatizando, assim, a função limitadora do bem jurídico, cuja 

lesão é condição necessária, mas nunca suficiente, para a proibição e 

punição,pois como afirma o referido autor: 

En real idad no puede  alcanzarse uma definición exclus iva y  
exhaust iva de  la  noc ión de b ine jur íd ico.  Lo que s igni f ica que  uma 
teor ia  de l  b ien jur ídico no puede cas i  nunca dec irnos 
posi t ivamente−y además no  servir ia  de nada que  nos lo  d i jera−  que  
uma determinada proposición pena l  es justa  em cuanto protege um 
determinado b ien kuríd ico.  Puede o ferecernos unicamente uma sér ie  
de cr i tér ios negat ivos  de des legi t imación−que no son so lo  la  
i r relevância o  evanescencia  de l  b ien tute lado sino  también la  
desproporción com lãs penas previstas,  la  pos ibi l idad de uma mejor  
protección con médios no pena les,  la  inidoniedad d  e las penas para  
lograr  uma tute la  e f icaz  o ,  inc luso,  la  ausência  de les ión e fect iva a  
causa de l  compor tamiento prohibido−para  af irmar  que uma 
determinada prohib icion penal  o  la  punic ión de um concreto  
comportamiento prho ibido carecen de just i ficación,  o  que  ésta  es  
escasa.  Pero,  por  outra  par te ,  es to  es  todo  lo  que se  pide a  la  
categoria  del  “bien jur ídico”,  cuya función de l imi te  o  garant ia  
consis te  precisamente em e l  hecho de que la  les ion de um bien debe  
ser  cond ic ión necessár ia ,  aunque nunca suf ic iente ,  para jus t i f icar  su  
prohibic ión y punic ión como del i to . 140 

  

2.9.  Funções do bem jurídico 

 

Hodiernamente, há uma posição majoritária entre os doutrinadores 

de que ao direito penal cabe a função de tutelar bens jurídicos. Este conceito,  

portanto, tornou-se essencial para a compreensão dos fins deste ramo jurídico,  

a partir  da análise das variadas funções do bem jurídico. Embora não haja 

                                                 
140 FERRAJOLI,  Luigi .  Derecho y razón:  teor ia  del  garanti smo penal .  Trad.  Perfec to  
Ancrés Ibañes.  3 ªed.  Madrid:  Trot ta ,  1998,  p .471.  
 



  

unanimidade doutrinária relativamente a estas funções,141 algumas constantes 

podem ser verificadas. 

 

2.9.1. Função de garantia 

  

Uma das primordiais funções do bem jurídico é a denominada 

função de garantia,  por meio da qual intenta limitar a atuação penal do 

Estado. Trata-se do compromisso do legislador penal de não t ipificar senão as 

condutas graves que lesem ou coloquem em perigo autênticos bens jurídicos.   

  

Esta função tem especial relevância no âmbito do Estado 

democrático e social, para garantir uma dimensão material para a norma 

penal. Somente as condutas que afrontem bens jurídicos podem ser 

criminalizadas, o que é revelado pelo adágio nullum crimen sine injuria.  Tal 

função, de caráter político-criminal, limita o legislador em sua atividade de 

produção de normas penais. É o sentido informador do bem jurídico na 

construção dos tipos penais.142 É um papel que o bem jurídico exerce na 

individualização legislativa, no momento da cominação penal.   

 

                                                 
141 Conforme Lopes ,  op.  c i t . ,  p .  338 /9,  para Jeschek o  bem jur ídico,  por  um lado,  é  o  
concei to  central  do  t ipo,  pelo  que or ienta  a  estruturação da  par te  especia l  dos Códigos  
Penais e ,  por  outro  lado ,  serve como e lemento de interpre tação.  Cobo e Vives re ferem às 
funções de garant ia ,  s is temát ica  e  exegét ica.  Angioni  a f irma te r  o  bem jur ídico  as funções  
classi f ica tór ia ,  s i stemát ica,  exegét ica,  dogmát ica e  cr í t ica.  Mir  Puig refere às funções  
si s temática,  interpretat iva,  de cr i té r io  de medição da pena e  a  pol í t ico-cr iminal .  Para 
Octávio  de Toledo o  bem jur íd ico tem função  polí t ica,  dogmática e  de segurança.  Nilo  
Bati sta  ensina que o  deve cumprir  co m as funções axiológica ,  s is temát ico-c lassi f ica tór ia ,  
exegét ica,  dogmát ica  e  cr í t ica.  Luiz  Régis Prado afirma as  funções  de l imi te  ao d irei to  de 
punir  do Estado,  a  te leológica ou interpre tat iva,  a  ind ividua lizadora e  a  si stemática.  
(LOPES,  op.c i t ,  p .338/9) .  
 
142 PRADO, op.  c i t . ,  p .  48.  



  

Esta perspectiva limitadora quanto ao uso do Direito Penal faz com 

que este se legitime somente quando for indispensável para a proteção do bem 

jurídico. Sendo a pena criminal representativa da reação mais forte da 

comunidade, a ela deve recorrer o legislador em último lugar, não podendo 

ser utilizada quando outros meios, mais suaves e menos drásticos, bastem 

para alcançar a inibição da conduta indesejada, e essa limitação da forma 

penal de punir as ilicitudes apreende o Direito Penal como última ratio.143 

  

2.9.2. Função teleológica, interpretativa ou exegética 

 

O bem jurídico se revela como um cri tério de interpretação dos 

tipos penais, condicionando o sentido e alcance da sua proteção. Revelando o 

núcleo do tipo penal, o bem jurídico se converte na chave que permite 

descobrir a natureza do tipo, dando-lhe sentido e fundamento.144[ 7 9]  Com 

efeito, como todo delito deve lesar ou ameaçar um bem jurídico, não é 

possível  interpretar,  nem conhecer a lei  penal, sem lançar mão da idéia de 

bem jurídico.  Portanto, o bem jurídico é o conceito central do tipo, em torno 

do qual giram os elementos objetivos e subjetivos,145 cabendo ao intérprete, na 

aplicação da lei  penal, fazê-lo tendo em conta o bem jurídico.146 

                                                 
143 Esse papel  do bem jur ídico é  considerado por  Mauricio  Antonio Ribe iro  Lopes como 
sendo a função humanizadora do s i stema penal ,  t ra tando-se de uma … especial ização da  
função de  garantia  ao  expor  que só se podem punir  as lesões de bens jur ídicos se  ta l  fo r  
ind ispensável  para uma vida em comum ordenada (op.  c i t . ,  p .  340) .  
 
144 LOPES,  op.  c i t . ,  p .  342 .  
 
145 PRADO, op.  c i t .  p .  48,49 
 
146 Rodr igo Sánches  Rios  preleciona que  […] na  elaboração  do t ipo o  legislador  estará  
sempre vo ltado  ao  bem jur íd ico tutelado .  Nesse  sent ido,  a  de terminação e  anál i se  do  bem 
jur íd ico pro tegido const i tu irá  exce lente  meio de interpre tação para compreender  a  
f inal idade espec í f ica do texto  legal .  (RIOS,  Rodr igo Sanches .  O Crime Fiscal .  Por to  
Alegre:  Sérgio  Antônio Fabr is  Edi tor ,  1998,  p .  37/38) .  



  

Nesta perspectiva, é ele instrumento da individualização judicial.  

Entretanto, como adverte Lopes, 147 a função exegética não pode desconectar-

se das demais funções do bem jurídico, especialmente da função limitadora da 

atuação penal do Estado, pois somente assim cumprirá a função de proteger a 

sociedade. De fato,  a interpretação teleológica do bem jurídico protegido 

poderá excluir do tipo condutas que não lesem ou não ponham em perigo esse 

bem jurídico por falta de antijuridicidade material. Esta situação é apreendida 

pelo referido penalista como sendo a função dogmática do bem jurídico .  

 

2.9.3. Função sistemática 

 

Outra função que o bem jurídico exerce é dita sistemática: o bem 

jurídico funciona como elemento classificatório na formação dos grupos de 

tipos da parte especial do Código Penal,  estruturando-se os tí tulos e capítulos 

de acordo com o bem jurídico protegido. Portanto,  é no exercício da função 

sistemática que o bem jurídico preside a ordenação dos delitos na parte 

especial das legislações penais,  que são catalogados de acordo com o bem 

jurídico protegido.148 

 

                                                 
147 Op.  Ci t . ,  p .  342.  
148 Mauricio  Antonio Ribeiro  Lopes apreende es ta  função de modo d iverso,  re fer indo a  
função sis temática como cr i tér io  f ina li sta  de jus t iça :  […] A organização s is temát ica,  
contudo,  não é  propr iamente uma função,  senão uma técnica des t inada a  uma f ina l idade 
super ior  (…).  A teor ia  do bem jur íd ico põe em es tre i to  contato  a  determinação da  missão  
do Dire i to  Penal  como cr i tér io  de Just iça que ut i l iza a  Polí t ica Crimina l  no momento de 
determinar  quais fatos são d ignos de uma pena  cr imina l ,  pois vincula di ta  missão a  uma 
qualidade vis ível  de compor tamento merecedor  de pena.  […] Implica d izer  que o  processo  
de seleção e  organização em ca tegor ias dos bens jur íd icos-penais permi te  a  ident i ficação 
do cr i tér io  de jus t iça  empregado na es truturação  do si s tema puni t ivo,  i sso  porque,  
sobre tudo,  faci l i ta  a  pene tração do p r inc ípio  da proporc ional idade da intervenção  pena l  
es tatal  sobre os  fa tos  o fens ivamente relevantes ao interesse soc ia l .  (Op.  ci t . ,  p .  341) .  



  

Diante do exposto, é indiscutível que o Direito Penal,  tendo em 

conta a drasticidade da sua sanção - que atinge um dos valores fundamentais 

dos indivíduos,  a liberdade -, deve ser usado com a parcimônia recomendada 

pelo princípio da sua mínima intervenção. Nesta perspectiva e para realizar 

este desiderato, é decisiva a definição acerca de quais são os bens passíveis 

de tutela penal. 

 

Nesse sentido, mostra-se plenamente satisfatório o critério que vê 

nos bens jurídicos os valores a serem protegidos pelas normas penais. Além 

disso, é também importante situar e identificar estes bens na Constituição 

Federal , na medida em que esta representa o básico pacto de convivência, 

formulado entre os integrantes da sociedade, nela constada os princípios e 

valores estruturais da comunidade. 

 

Esta opção, sugerida com veemência pela dogmática penal, é 

caminho para alcançar um Estado efetivamente liberal  e democrático, que 

privilegia as iniciativas individuais e toma por pressuposto a vontade geral  

dos cidadãos, além de modelo para superar a tendência, infelizmente corrente,  

de os Estados preferirem, por econômico e facilitado, o recurso 

indiscriminado à criminalização. 

 

 

 

 

 



  

PARTE II 

Por uma perspectiva racional humanitária: o relacionamento entre 

a ordem axiologicamente constitucional e a ordem legal dos bens 

jurídicos dignos de tutela penal 

 

Capítulo III 

 A Interdisciplinariedade construtiva racional: Constituição e 

Direito penal −A problemática da contextualização do bem jurídico  

 

3.1.  Poder Constituinte,  Constituição e bem jurídico 
  
 

Gostaria de propor que antes de adentrarmos na relação entre 

direito penal e constituição, voltássemos nossos olhos para o tema do poder 

constituinte, isso porque, a tese aqui apontada sustenta que os valores 

propostos pelo mesmo é que irão direcionar e selecionar quais bens deverão 

ser relevantes para a constituição e conseqüentemente dignos da tutela penal. 

 

Ora,  importa ressaltar que se admitimos e nos fi liamos a corrente 

constitucionalista do bem jurídico com fundamento na Constituição, nada 

mais oportuno nos voltar ao poder consti tuinte, isso porque, o fundamento da 

constituição se encontra no referido poder, cujo titular é o povo. Assim, nada 

mais democrático fundamentar o bem jurídico na constituição e 

conseqüentemente na vontade do poder constituinte ao elaborar a mesma. 

 

Se nos últimos tempos a teoria da bem jurídico se vincula com os 

fins do Estado e do seu respectivo ordenamento jurídico, e por conseqüência a 



  

de sua política criminal, verificamos que dentro dessa corrente de opinião, 

que se pretende majoritária hoje na doutrina penal existem duas correntes:  

a)aqueles autores que postulam a sua tese em um conceito material de bem 

jurídico de corte estritamente sociológico ou social; b) aqueles autores que 

sustentam a sua tese fundamentando o bem jurídico em uma instância 

formalizada,ou seja,  a constituição, haja vista que esta expressa os valores e 

fins do ordenamento jurídico.  

 

É justamente por esta razão que a seleção de bens jurídicos será 

distinta segundo o modelo de Estado adotado e corresponderá a ideologia que 

o Estado sustenta.  Assim é o que sustenta Quintero Olivares: 

 
Lo que es cie r to .  En las  úl t imas décadas,  la  teor ía  de l  Bien Jur íd ico  
se vincula con los  fines  del  ordenamiento  jur ídico y de l  Estado,  por  
consiguiente de la  po lí t ica cr imina l .Lo que quiere decir  que es el  
Estado,  e l  que def ine cuá les son los  bienes  jur ídicos tutelados y  
cuáles  son los  de l i tos  que  les  corresponde cuando son les ionados o  
pues tos en pe l igro y lo  hacen mediante la  ley penal  en la  que 
además f i ja  la  pena.En un intento  de  aunar  aquellos  aspec tos que  
ostentan mayores vir tudes y garanti smo po lí t ico –  cr iminales de  
ambas tendencias ,  puede a firmarse que e l  b ien jur ídico debe ser  
anal izado como un concepto de ra íz  socio lógica y soc ial ,  ub icado  
en e l  s i stema social  y confrontado  dinámicamente  con el  mismo;  
pero,  a  su vez,  la  teor ía  del  b ien jur íd ico no debe obviar  la  escala  
de va lores que  ha  s ido recogida  en la  Consti tuc ión,  porque la  norma 
fundamental  const i tuye  una premisa pol í t ica –  cr iminal  de gran 
trascendencia para la  modelación de l  s i stema penal… debe  
postularse un concepto  de bien jur íd ico de cor te  socio lógico y 
const i tucionalmente or ientado.  Es,  f ina lmente,  la  Consti tuc ión 
polí t ica del  Estado la  que recoge los bienes jur ídicos tu te lados,  es  
la  que contiene los valores  y los  fines  de l  orden jur ídico.  Y en la  
ley pena l  e l  b ien jur íd ico para ser  objeto  de su protecc ión,  esas  
relaciones soc ia les mater iales o  valores relevantes deben ser  
expresos y escr i tos para ser  c ier tos y estar  or ientados en regla  de  
sujeción ine ludib le  a  la  Car ta  Fundamental . 149 
 
 

Por esta razão, faz-se necessário uma análise acerca do Poder 

Constituinte para podermos identificar os valores e fins do Ordenamento 

                                                 
149OLIVARES, Quintero.  Manual de derecho penal:  Parte  Genera l .  Disponíve l  em < 
ht tp: / /www.afadevig.org/procesoinconst /41leypen.htm > Acesso em 01 de maio de 2005,  
pp.287-288.  



  

Jurídico consti tucional de um estado que se pretenda democrático na sua 

realização da tutela penal dos bens jurídicos. 

 

3.2.  Poder Constituinte 

3.2.1. A teoria Clássica do Poder Constituinte 

 

O abade Emmanuel Joseph Sieyès (1784-1836), considerado um 

teórico eminente do Direito Público, merece toda a atenção em virtude de sua 

obra “Qu’est-ce que le tiers État?” (Que é o Terceiro Estado?) em que cria a 

figura da teoria moderna do Poder Consti tuinte. Na verdade, Sieyès foi o “pai 

da teoria moderna do Poder Constituinte”, além de ser o mentor jurídico, ao 

lado de Napoleão, da Revolução Francesa.150  

 

A sua obra foi uma das fontes de inspiração da Revolução, tanto 

que, está como manifesto para ela assim como está o de Marx para a 

Revolução Russa.151 

 

Sieyès,  como bem menciona Ferreira Filho em seu livro “O Poder 

Constituinte”, nos revela três perguntas básicas sobre a natureza do Terceiro 

Estado, a saber: 1. Quem tem sido o Terceiro Estado?;2. Que é?; 3. O que 

pretende ser? 

 

 A essas indagações o mesmo Sieyès responde: o Terceiro Estado 

não tem sido nada, pois não conta com privilégios como o Clero e a Nobreza, 
                                                 
150 FERREIRA FILHO, Manuel  Gonçalves .  O Poder Constituinte .  São Paulo:  SARAIVA,  
pág.  11,  3°ed. ,  1999.  
151. Ib id .Ib idem. 



  

mas é tudo por que o Terceiro Estado desempenha todas as tarefas que são 

necessárias à vida de uma sociedade, mesmo que o Clero e a Nobreza 

deixassem de existir  o Terceiro Estado subsist iria. E finalmente, ele pretende 

ser alguma coisa, ou seja, no sentido de que as sua reivindicações fossem 

atendidas no que diz respeito à participação política na convocação do 

Estados Gerais e a reorganização polí tico-econômica da França,  dando a 

burguesia uma maior autonomia152.  

 

 Entende ele que a Constituição é obra de um poder originário que 

logicamente a precede. E a esse poder, denomina “Poder Constituinte”. 

Destarte,  o Poder Constituinte cria a Constituição e conseqüentemente os 

Poderes do Estado, ou seja, os institui, portanto é superior a eles. 

 

No tocante a titularidade do Poder Constituinte,  o autor afirma que 

esta se encontra nas mãos da Nação. Seria interessante ressaltar aqui que a 

idéia de Nação para Sieyès difere do conceito sociológico, pois o mesmo 

Sieyès procura um conceito mais jurídico e além do mais,  merece atenção 

porque havia uma ideologia revolucionária. Mas o que vem a ser a Nação em 

Sieyès? Para ele a Nação existe antes de tudo, é a origem de tudo. Seria a 

existência de interesses permanentes em comum de uma sociedade, não se 

confundindo como um conjunto de homens em um determinado momento 

histórico. 

 

                                                 
152 Aquino .  Jaques.  Denize.  Oscar .  Histór ia  das Sociedades:  Das sociedades  modernas  às  
soc iedades a tuais.  Rio  de Janeiro :  A l ivro Técnico.  32 ª  ed .  ver .  e  a tual izada.  1995.  
Pag.145.  
 



  

O Poder Constituinte, portanto, pertence tão somente a Nação, 

manifestando a sua vontade no estabelecimento do Texto Constitucional e 

conseqüentemente dos Órgãos que vão governar essa sociedade juridicamente 

organizada. Assim afirma Sieyès: 

Em toda Nação  l ivre,  e  toda Nação deve ser  l ivre ,  não há senão uma 
maneira  de terminar  com as di fe renças que se produzem, com uma 
Const i tu ição.  Não é a  notáve is a  quem tem que  recorrer :  é  a  Nação  
mesma.  Se carecermos de Const i tu ição,  há de se  fazer  uma; somente  
a  Nação tem o d ire i to  de  fazê- la . 153  

 

O estabelecimento de uma Constituição por parte do Poder 

Constituinte, não o faz terminar a sua tarefa, esgotando-o em si mesmo, ou 

seja,  o Poder Constituinte permanecerá mesmo após a realização de sua obra-

prima, pois o mesmo pode refazer uma constituição, quando necessário. 

 

A questão atinente à permanência do Poder Constituinte após a 

edição da Constituição nos revela uma outra característica peculiar da Nação: 

a insubordinação desta à Constituição ,  ou seja, mesmo depois de editada a 

Carta Magna, a Nação não se sujeita a esta. É o que diz Sieyès no capítulo  V  

de sua obra: 

Ser ia  r id ículo  supor  a  nação l igada,  e la  própr ia ,  pelas formal idades  
ou pela  Consti tuição  com a qual  e la  subord inou os seus 
mandatár ios.  Se fosse preciso esperar  que e la  para se  tornar  uma 
nação,  t ivesse uma maneira  de ser  posi t iva,  e la  não ter ia  jamais 
sido o rganizada.  A nação se forma pelo  único Direi to  Natural .  
 

Assim, vemos que, quando uma Nação decide assumir uma forma de 

organização estatal é porque decidiu ser dona de seu próprio destino e gozar 

                                                 
153 3SIEYÈS. Qu’est -ce que le  t iers État?.  Apud.  PERNIA, Hermann Petzold.  “Sobre e l  
Poder Constituyente y  la  Constituc ión (  A propósito  de Sieyès )” .  Ant ioquia :  Revista  de 
Estudios de  Derecho.  Facultad de  Derecho y Cienc ias Pol i t icas  de  la  Universidad  de  
Ant ioquia.  Medel l ín ,  Colombia .  a .  XLIII  .  Segunda  Época.  mar .  / set .  Vol. .LI .  Pág.47-72 .  
1 9 8 2 .  
 
 



  

da liberdade de dar-se o sistema político-consti tucional que mais lhe 

convenha, ou seja, a nação assume a sua soberania e independência. 

 

Aproveitando este ensejo acerca da titularidade do Poder 

Constituinte que reside na nação, como já foi visto anteriormente, passaremos 

a apreciar algumas características inerentes do Poder Constituinte, a saber: 1. 

Il imitado; 2 Incondicionado. 

 

Segundo Sieyès, o Poder Constituinte é ilimitado, por não está 

limitado por um direito positivo anterior, não se sujeitando a seguir as 

diretrizes posta por este positivismo que o precedeu. Contudo, o mesmo autor  

afirma categoricamente que o Poder Constituinte está limitado por um direito 

anterior a este, não  um direito positivo, mais sim natural. É o que afirma no 

capítulo V do QUE  É O TERCEIRO ESTADO?,  na seguinte passagem:“A 

nação existe antes de tudo, é a origem de tudo, sua vontade é sempre legal,  

ela é a própria lei; antes dela e acima dela existe o DIREITO NATURAL”. 

 

Destarte, não é escorreito ter em mente a ilimitação absoluta do 

Poder Constituinte, antes, tem de atender aos preceitos do Direito Natural.  

Assim, observamos que o autor assume a sua postura de discípulo dos ideais 

da Escola das Gentes e de Rousseau.  

 

Outro aspecto a destacar acerca do Poder Consti tuinte no 

ensinamento de Sieyès é o de que este Poder não está sujeito a qualquer forma 

prefixada em lei para manifestar a sua vontade. É, portanto, um poder 

incondicionado .  Vejamos o que o autor diz ainda no capítulo V:  “De 



  

qualquer modo que a nação queira, é preciso que ela queira. Todas as formas 

são boas, e sua vontade é sempre a lei suprema”. 

 

Desta forma, Sieyès mais uma vez se mostra enraizado no direito  

natural e em particular na doutrina do contrato social de Rousseau. Isto 

porque o Poder Constituinte não está vinculado, condicionado a uma 

disposição normativa prefixada de forma expressa para manifestar a vontade 

de uma nação, mas encontra um condicionamento no direito natural de forma 

implícita nas cláusulas de um contrato livremente consentido entre os homens 

para se consti tuir uma sociedade. Ou como diria Sófocles: “Eu não creio que 

tu, homem mortal , possas transgredir as leis não escritas e imutáveis dos 

deuses. Não são de hoje e nem de ontem: não morrem; e ninguém sabe de 

onde vieram”. 

 
Eis aqui então o condicionamento do Poder Constituinte a um 

direito natural, o direito divino. 

 

Todavia,  como afirma Pinto Ferreira em sua obra Princípios Gerais 

do Direito Constitucional Moderno:  

Com a secular ização do  pensamento humano,  a  ciênc ia  se  propôs a  
separar  da teologia pol í t ica a  nova doutr ina do Poder  Const i tu inte ,  
onde descansam todas as faculdades e  competências a tr ibuídas à  
Const i tu ição 154 

 

E justamente, com o aparecimento de Sieyès com a sua teoria do 

Poder Constituinte,  é que este se torna um dos representantes dessa 

secularização do mundo, atribuindo a comunidade social , com a doutrina do 

                                                 
154 FERREIRA, Pinto .  Princípios Gerais do Dire ito  Const itucional Moderno .  São Paulo :  
RT,  1971.p.90.  



  

Poder Constituinte da Nação, distinguindo entre o puovoir constituant,  

residindo na nação ,  e os pouvoirs constitués, derivando-se do Poder 

Constituinte. 

 

3.2.  Poder constituinte e poderes constituídos 

 

O Poder Constituinte é aquele poder que se reveste de “força” ou  

“autoridade” política que,  diante de uma realidade fática pode criar, garantir  

ou eliminar uma Constituição, a Carta Magna de um Estado. É a manifestação 

soberana da suprema vontade política de um povo social e juridicamente 

organizado. Trata-se, no entanto, de uma das categorias mais importantes do 

constitucionalismo moderno. 

 

 É no poder fundante da Constituição e no poder de dispor da 

mesma, ao modificar a sua substância, está a natureza do poder constituinte,  

como bem menciona Pinto Ferreira em seu “Princípios Gerais do Direito 

constitucional Moderno”. 

 

O mentor da teoria moderna do Poder Constituinte,  Sieyès,  afirma ,  

como já visto, que:  “o Poder Constituinte se trata de um poder originário,  

que logicamente precede a  Constituição” .155 Assim, Ele cria a Constituição e 

institui os Poderes do Estado. 

 

 

                                                 
155 SIEYÈS. Qu’est-ce que  le  t iers Éta t?  .  Apud.  PERNIA, Hermann Petzold .  “Sobre e l  poder 
const ituy iente y  la  Constituc ión”.  Ant ioquia :  Revis ta  de Estudios de  Derecho.  a .  XLIII ,  2 ª  
epoca,  Mar /Sep. ,  V.XLI,  p .  47  
 



  

3.2.1. Norma fundamental e poder constituinte 

 

O pressuposto supra, nos leva a uma problemática: a teoria da 

norma fundamental (Grundnorm) de Hans Kelsen. 

 

 Isto porque, diante da teoria kelseniana toda norma possui um 

fundamento de validade que é também uma norma a ela superior. Se a 

Constituição é uma norma , o seu pressuposto de validade também é uma 

outra norma. E aqui perguntaríamos: qual  norma é maior que a Constituição?  

 

Kelsen vai afirmar que na verdade a idéia de Constituição pode ser 

entendida em dois sentidos diversos: o primeiro em sentido jurídico-positivo,  

que seria a própria Constituição, enquanto norma posta; e no segundo caso, a 

Constituição teria um sentido lógico, que seria a condição de fechamento 

lógico do sistema.156 

 

O fundamento de validade da Constituição, como norma posta, é 

uma norma que a fundamente,  ou seja,  uma norma meramente pressuposta 

como é a Norma Fundamental, já que todo dever-ser fundamenta-se em outro 

dever-ser (sollen).Como fica então a idéia de Poder Constituinte em Kelsen? 

 

Inconcebível afirmar que a norma fundamental está no poder 

constituinte, pois a sua manifestação tem caráter  pré-constitucional, não 

existindo qualquer poder constituído anterior a este que o dê fundamento de 
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validade à nova ordem jurídica. Se admitíssemos a idéia de poder consti tuinte 

em Kelsen, estaríamos fundamentando um dever-ser (sollen) em um ser (sein),  

contrariando toda sistemática da Teoria Pura do Direito. 

 

O estudo do Poder Constituinte, entretanto, faz com que não 

tenhamos possibilidades de separar as normas do Direito Constitucional e a 

realidade política subjacente a elas. Não seria um entrelaçar de duas ciências,  

mas uma análise jurídica levando-se em conta a realidade e não se limitando 

apenas ao Texto Constitucional, pois impossível será estudar o Poder 

Constituinte num sentido estritamente jurídico, já que é  preexistente à 

Constituição. 

 

Desta forma, o estudo do Poder Constituinte é mais um objeto 

sociológico ou Polí t ico do que jurídico,  haja vista as características que lhe 

são peculiares . 

 

3.3.  Titularidade e legitimidade do poder constituinte 

 

Karl Loewenstein em sua obra “Teoria de la Constitución”   aponta  

que:“A Constituição escrita pressupõe um poder originário,  constituinte, que 

a precede, para que adquira legitimidade”.157 
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 Aproveitando a tese supra, poderemos formular aqui, algumas 

indagações acerca deste Poder originário, a saber: a-) a quem ele pertence 

(titularidade)? b-) Quem é que pode estabelecer a Constituição?  

 

Em primeiro lugar, ao se falar da titularidade do Poder consti tuinte,  

temos hoje como ti tular deste poder, o elemento povo, diferentemente de 

Sieyès que afirmava ser este, pertencente à nação. Isto porque, para ele, o  

conceito de povo seria como uma mera coletividade, uma reunião de 

indivíduos que estão sujeitos a um poder. Por outro lado, a nação é uma 

encarnação de uma comunidade em sua permanência, nos seus interesses que 

nem se confundem e nem se reduzem aos interesses dos indivíduos que a 

compõe em determinado instante. 

 

Atualmente, se verifica que a indagação sobre a titularidade deste 

Poder Constituinte só pode ter uma resposta, o povo. O povo aqui entendido 

como elemento humano capaz de decidir sobre a ordem política-social do 

Estado. No dizer do prof.  Canotilho:  “O titular do Poder Constituinte só pode 

ser o povo, entendido como um sujeito constituído por pessoas—mulheres e 

homens—que pode decidir ou deliberar sobre a conformação da sua ordem 

político-social”.158 

 

Concebemos aqui o povo em sentido político ,  ou seja, como um 

conjunto de pessoas que agem através de interesses e representações de 
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natureza polít ica.  Conseqüentemente, afastamos desde já aquele conceito 

naturalista de povo, caracterizado por origem, língua ou cultura comum. 

 

A questão atinente à formação de um Estado soberano 

democrático159 está tão enraizada com a idéia de uma constituição escrita,  que 

tem como essa, a sua característica maior, pois já dizia Loewenstein  :  “A 

Constituição escrita é um fenômeno comum e universalmente aceito”160.  

 

Siches em sua obra O Poder Constituinte  e na sua exposição Teoria 

do Poder  Constituinte ,  afirma que: “A produção originária do direito implica 

o que se chama poder constituinte”.161 Desta forma, o autor aponta que nem 

toda substituição ou reforma da Constituição representa produção originária 

do direito,  ou seja,  não cria uma nova ordem jurídica. Melhor dizer que é a 

própria Constituição quem vai dispor sobre as formas de reforma e 

modificação da mesma. 

 

O Poder Constituinte visa sempre o estabelecimento de uma ordem 

jurídica,  como diz Celso Ribeiro Bastos: “Ou a partir do nada, no caso do 

surgimento da primeira Constituição, ou mediante a ruptura da ordem anterior 

e a implantação revolucionária de uma nova ordem” .162 

 

                                                 
159 A idéia  de um Estado Soberano antecede a  fase democrá t ica,  como se ver i fica nos 
Estados Abso lut is tas.  Um Estado Democrá t ico  de Direi to  só   surge  com  o  advento  das 
Revoluções Burguesas.  
160 LOENSTEIN, Kar l .  Teoría  de la  Constituc ión.  Barcelona:  Edic iones Ar iel .  S.A.   
p .161.  1964.  
161 SICHES.  Apud.  PINTO FERREIRA.  Teoria Geral  do Poder  Constituinte.  As 
Const ituições do Brasil  a   e  Const ituição da  6 ª  República .  Bras í l ia :  R.  Inf .  Legisl .  a  .  
22 n .87 jul . / se t .  1985.  
162 BASTOS, Celso Ribe iro .  Curso de Direito  Constituc ional.  São Paulo:  Saraiva ,  7 ª  ed .  ,  
1984,  p .19.  



  

De acordo com as teorias da soberania popular e do poder 

constituinte originário, é exigível um procedimento para a formulação e 

adoção de uma Constituição escri ta: eleger-se-á uma Assembléia Nacional 

constituinte, através do povo, para que esta possa adquirir  legitimidade na 

elaboração do Texto Constitucional, em que se verificará a reciprocidade 

entre os interesses do povo e a nova ordem constitucional. 

 

A Assembléia Nacional Constituinte é quem se incumbirá de 

institucionalizar, através do documento solene que se denomina Constituição, 

a nova ordem político-jurídica do Estado. 

 

3.4.  A revolução como manifestação do poder constituinte 

 

É bem verdade que, quando ocorre rupturas profundas na ordem 

política insti tuída é que entram em cena as Assembléias Nacionais 

Constituintes. Essas rupturas podem ocorrer de forma violenta, geralmente, 

através de lutas armadas ou de uma forma mais pacífica, não sendo 

necessariamente uma revolução em seu sentido sociológico, como fato social . 

 

Ao se falar de revolução, faz-se necessário destacar aqui, a 

distinção entre o conceito jurídico de revolução e o seu conceito sociológico. 

 

No plano jurídico,  Kelsen afirma que a revolução é toda 

modificação constitucional de forma ilegítima, ou seja, não prevista nessa 

mesma Consti tuição.  

 



  

Diz Kelsen em sua Teoria Pura do Direito: 

 

Dum ponto de vis ta  jur ídico,  é  ind i ferente que es ta  modif icação da  
si tuação jur íd ica  seja  produzida a través  de  emprego  da  força  
dir ig ida contra  o  governo legít imo ou pelos próprios  membros deste  
governo ,  a través de um movimento de massas populares ou de um 
pequeno grupo de ind ivíduos.  Decis ivo é  o  fa to  de a  Consti tu ição 
vigente ser  modificada ou co mple tamente subst i tuída por  uma nova  
Const i tu ição  at ravés de  processos  não p revis tos pe la  Consti tuição 
até  al i  vigente . 163 

 

Logo, nem sempre é necessário que ocorra lutas armadas para que se 

manifeste o poder constituinte, mas que haja modificação do Texto 

Constitucional ou que haja plena substituição por uma outra nova. 

 

No âmbito do direito positivo, a obra revolucionária é sempre 

inconstitucional ou ilegal; legítima ou ilegítima, segundo o consensus  da 

idéia de direito predominante. Desta forma, no âmbito social , o ato 

constituinte de um grupo revolucionário poderá ser legitimo se houver uma 

concordância com a idéia de direito do grupo social  referente. Caso contrário,  

será ilegítima por não está em conformidade com os anseios da sociedade. 

 

Destarte, podemos distinguir os quatro tipos de poder,  como 

classifica Manoel Gonçalves, contida na relação legitimidade/legalidade, a 

saber: 1-Poder legitimo e legal:  o poder é legit imo, pois está em 

conformidade com o consensus. É legal,  por está em conformidade com as 

leis;  2-Poder legitimo e ilegal:  o poder é legit imo por está em concordância 

com o consensus, e i legal por romper o ordenamento jurídico vigente; 3-Poder 

ilegítimo e legal:  é legal por está estabelecido pela lei e ilegítimo, pois não 
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coincide com os anseios sociais; 4-Poder ilegítimo e ilegal:  dá-se quando o 

poder só se mantém ou pretende manter-se por força de seus governantes, ou 

seja, quando há ruptura da ordem jurídica vigente e a não coincidência com os 

interesses ou idéia de direito da respectiva sociedade. 

 

Part indo de um ângulo político, essa t ipologia se traduz na idéia de 

Poder de Fato, ou de um ângulo puramente jurídico-positivo, Poder de 

Direito. 

 

O primeiro é concernente à legitimidade, conforme a 

compatibilidade com a idéia de direito inerente à sociedade. Diz-se que é 

Poder de Fato,  quando for ilegítimo, como nos tipos 3 e 4 supra. 

 

O segundo refere-se ao fato de ser legal , ou seja,  em concordância 

com a lei vigente. Como nos casos 1 e 2 supra. 

 

3.5.  Distinção entre Poder Constituinte e Poder de Reforma 

 

O Poder Constituinte, et imologicamente falando, significa aquilo 

que se constituí, que dá origem. Ou seja, o Poder constituinte é livre e 

originário, não se sujeitando a nenhuma limitação de ordem jurídica, haja 

vista resultar da soberania popular, que é de natureza livre e irrestrita. 

 

Já o Poder de Reforma, é estabelecido pelo Texto Constitucional e  

atribuído a um órgão competente do Estado para efetivar a reforma de alguns 

trechos da Carta Constituinte. Entendemos que o termo poder Consti tuinte do 



  

2ºgrau util izado por alguns autores como sinônimo do Poder de Reforma é 

incorreto uma vez que o Poder Constituinte, conforme dito anteriormente, é 

originário, instituinte, ao passo que o Poder de reforma não é livre como o 

Constituinte,  mas limitado por ele, ou seja,  insti tuído. 

 

Diversos são os autores que abordam a distinção entre Poder 

Constituinte Originário e Poder Constituinte Derivado de uma perspectiva 

distinta. Em efeito,  o Poder constituinte Originário não compreenderia 

somente o poder de ditar a primeira Constituição, como também a faculdade 

de modificar a Constituição vigente, sempre e quando a modificação ou 

substi tuição por em vigor um sentido político substancialmente diferente. 

Quando na modificação se deseja introduzir normas supremas do 

ordenamento, não se observa uma mudança substancial do texto vigente, não 

sendo necessário,  portanto, convocar o Poder Constituinte Originário. 

 

O Professor Ivo Dantas ressalta,  ademais, sobre o tema, que o Poder 

Constituinte na sua função de elaborar o Texto Consti tucional não pode ser 

estudado pelo Direito Constitucional, dado que não possui limites jurídicos e  

sim polí ticos e sociológicos; já o Poder de Reforma por estar inserido na 

Carta Magna é estudado pelo Direito Constitucional.164 
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 Seria interessante ressaltar as três finalidades proposta por Pedro 

Vega na sua “La Reforma Constitucional y la problemática del Poder 

Constituinte”165 no tocante aos objetivos do Poder Reformador, a saber: 

 

1°) A reforma serve para adequar à norma constitucional à realidade 

social de natureza eminentemente contingente. A reforma é um instrumento 

vital  para impedir que a norma se distancie da realidade social que pretende 

regular; 

 

2°) Ela constitui-se num mecanismo de art iculação para a 

continuidade jurídica do Estado, porquanto a reforma é o meio pelo qual o 

Estado garante a continuidade do ordenamento jurídico, impedindo que esse 

mesmo ordenamento seja destruído por uma revolução, seja ela 

sociologicamente passiva ou violenta; 

 

3°) Frente ao Poder Constituinte ( originário ), o poder de reforma 

aparece como mecanismo de articulação da continuidade jurídica do Estado, 

frente aos demais poderes constituídos apresenta-se como uma instituição 

básica de garantia: os processos mais complexos e trabalhosos exigidos pela 

Reforma Constitucional e lei ordinária, funcionam como forma de defesa da 

rigidez do Texto constitucional frente às reviravoltas conjunturais, marca 

registrada da Política atual. 

 

                                                 
165 Para observar  um panorama gera l ,  ver  VEGA, Pedro de.  La Reforma Const itucional y  
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3.5.1. O Poder Reformador e a Constituição Federal De 1988 

 

Toda Constituição que se pretenda permanecer definitiva em uma 

sociedade, ou seja, voltando-se sempre para o futuro, como ressalta Jorge 

Miranda, inevitável será as modificações que irá sofrer para se adaptar às 

novas realidades fát icas, circunstâncias ou solucionar novos conflitos no seio 

social . 

 

As modificações constitucionais são impostas por pressões da 

realidade constitucional frente à necessidade de uma maior efetividade de 

suas normas.166 

 

Inconcebível ter-se uma constituição duradoura, se esta não puder 

sofrer modificações em seu texto, pois a mutação consti tucional trata-se de 

um fenômeno inelutável,  que decorre da própria natureza sócio-jurídica da 

Constituição. Isto porque, ao se estabelecer por meio do Poder Constituinte, a 

nova ordem jurídica constitucional, esta não se esgota em si mesma, ou seja,  

na sua criação como um único momento. 

 

 Antes, observa-se que enquanto este novo Texto esteja 

permanecendo, há uma série de processos gradativos em que passam os 

participantes da dinâmica constitucional, refletindo na sua aplicabilidade, 

variando por logo, a freqüência, o modo e a extensão que se processam as 

modificações. 
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3.5.2. O debate entre Lassalle e Konrad Hesse 

 

Assim, podemos nos reportar ao grande debate entre Lassalle e 

Hesse, em que o primeiro afirmava que a essência da Consti tuição (real) é os 

fatores reais de poder, as relações de forças polít icas existentes na sociedade. 

A Constituição escri ta, para ser boa e duradoura,  deve refletir , 

necessariamente, os fatores reais de poder existentes na sociedade, pois, um 

eventual conflito entre o texto escrito e a Consti tuição real, resultaria na 

quebra do ordenamento jurídico num determinado momento de sua história.  

Noutras palavras, a Constituição formal seria “revogada” pela Constituição 

real .  

 

Diferentemente, Hesse, contrapondo-se ao posicionamento de 

Lassalle, lança a sua tese intitulada de Força Normativa da 

Constituição167demonstrando que a Consti tuição não é e não deve ser um 

subproduto mecanicamente derivado das relações de poder dominantes, ou 

seja, sua força normativa não deriva unicamente de uma adaptação à 

realidade, mas, antes, de uma vontade de Constituição. Sem desprezar a 

importância das forças sócio-políticas para a criação e sustentação da 

Constituição jurídica, “folha de papel” para Lassalle, Hesse sugere a 

existência de um condicionamento recíproco entre a Lei Fundamental e a 

realidade político-social subjacente. 

 

Logo, de um ponto de vista puramente teórico, uma Consti tuição 

ideal seria aquela em que suas normas se conformassem com as vicissi tudes 
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ou manifestações futuras dos sujeitos constitucionais no “âmbito” social , 

econômico e político da sociedade. Assim, seria necessário que a própria 

Constituição viesse a prever fatos futuros a qual pudessem regulá-los de tal  

maneira que não fosse necessárias modificações de suas normas.  

 

Seguindo este mesmo raciocínio, o professor Ivo Dantas afirma 

que: 

A inevi tab il idade de as const i tuições po lí t icas-jur ídicas adaptarem-
se aos novos valores ou à  Const i tu ição real  (= soc ia l)  é  exercida  
por  dois caminhos di ferentes,  os quais,  ao  f inal ,  t razem em s i  
carac ter í st icas próprias e  pecul iares de cada um dos processos :  no  
pr imeiro ,  temos a  quebra do processo histó r ico-const i tucional ,  
proporcionando a instauração de uma si tuação de fa to ,  hiato  
const i tucional  ou rup tura inst i tuc iona l ,  ao  passo que no segundo,  a  
adaptação do texto  dar -se-á por  procedimentos const i tucionalmente 
previstos,  i s to  é ,  de acordo com aquelas determinações que a  
própria  Const i tu ição (por  reconhecer  que não ser ia  eterna nem 
imutável)  estabeleceu. 168 

 

Outro,  como Nelson Saldanha, defende a tese de que uma 

Constituição quando posta, poderá ser modificada conforme ela mesma 

determine, ou será substituída. Caso haja substituição, invocar-se-á o Poder 

Constituinte.  Havendo apenas modificação no texto, pedirá esta a presença do 

poder reformador.169 

 

Logo, observa-se que uma Constituição que se pretenda revestir de  

caráter imutável, como pretendia alguns juristas do séc. XVIII por exemplo, 

querendo que a Lei fosse um produto plenamente absoluto e estático, válida 

para todas as épocas e gerações,  incorreria em uma tese absurda, por colidir 

com a vida,  que é mudança, movimento,  renovação, progresso,  rotatividade.170 
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169 SALDANHA,  Nelson.  O poder  Constituinte .  São Paulo:  RDT, p .  86,  1986 
170 BONAVIDES, Paulo .  Curso de  Dire ito  Constituc ional .  São Paulo:  Malheiros.  7ed.  
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Contudo, ao adotar uma Constituição cuja postura se traduz em uma 

flexibilidade reflexa de uma sociedade em movimento,  desembocaríamos em 

um conceito Lassalleno em que a Constituição em sua essência seria os 

fatores reais do poder. A sua conseqüência traduziria um grau elevado de 

instabilidade jurídica prejudicando a seguridade social. 

 

Portanto, hodiernamente a maioria dos estudiosos pretendem seguir  

a mesma ideologia de Hesse,  pois é a própria Constituição quem vai dispor 

sobre suas modificações,  bem como os seu limites e alcance, resultando em 

uma certa estabilidade ou permanência  que traduz, no dizer do Prof. Paulo 

Bonavides, até certo  ponto ou grau de certeza ou solidez jurídica das 

instituições num determinado ordenamento estatal. 

 
3.6.  Constituição, direitos fundamentais e bem jurídico 

 

As primeiras declarações de direitos do homem se fundamentavam 

na concepção do contrato social que supunha que as pessoas, no estado 

natural prévio, gozavam de direitos naturais e que permitia que fossem 

restringidos com o fim de conviver em comunidade. O Estado, sociedade 

politicamente organizada, só devia reconhecer esse direitos naturais e não 

limitá-los de maneira abusiva 

 

Assim, segundo segundo o magistério de Peces-Barba,  

En e l  or igen de la  histor ia  de los derechos humanos,  éstos aparecían 
como derechos naturales y em las pr imeras Declaraciones l ibera les  
del  s iglo  XVII I  en los modelos amer icano y francês encontramos 

                                                                                                                                                         
 



  

consgrada esta  expresión como la  habi tual  para des ignar  a  los  
derechos del  ho mbre.  Como sinônimo de  derechos natura les,  
a lgunos textos ut i l izan la  expresión Derechos inna tos,  o  derechos  
inal ienab les.  De derechho natural ,  y em sent ido subje t ivo hab la la  
Declaración de Derechos y Normas Fundamentales de Delaware y  
de derechos naturales,  com los adjet ivos inal ienables y sagrados ,  la  
Declaración francesa de  los Derechos del  Hombre y de l  c iudadano  
em e l  preâmbulo y em e l  ar t ículo  segundo coexis t iendo esa  
terminologia com la  de  Derechos del  hombre,  que se ut i l iza en el  
Preâmbulo derechos de l  hombre y del  c iudadano que se ut i l iza en e l  
t í tu lo  y em e l  ar t ículo  doce. 171 

 

A idéia do Estado de direito liberal tem-se evoluído entre outras 

circunstâncias pela maneira como se tem precisado e completado a concepção 

sobre os direitos humanos. Isto porque, não se tem uma definição precisa do 

que se entende por Direitos Humanos, haja vista o fato de que ao tentarmos 

definir o que sejam , nos deparamos com algo que é bastante discutível na 

doutrina,  isto porque há uma tendência de fundamentá-los sobre três pontos 

básicos, quais sejam: a afirmativa de que eles são direitos naturais, natos, que 

nascem com o próprio ser humano, buscando assim uma identificação com o 

direito natural , outros, porém afirmando serem eles produtos de direitos 

positivos e históricos ou ainda, direitos que derivam de um determinado 

sistema moral. 

 

Portanto, necessitamos assim de muito vigor para transpor as 

dificuldades doutrinárias que se surgem, não só essas mais também aquelas 

em que: 

As pessoas estão vic iadas a  def inir  pa lavras ou expressões  
possuidoras de a lgum conteúdo pol í t ico de acordo com seu ideár io ,  
sua f i l iação par t idár ia ,  suas preferênc ias ou de acordo co m as  
inf luências ideológicas que sofrem, portanto  com a visão gera l  do 
mundo adotada,  suger ida ou imposta  e ,  dessa  manei ra ,  se  usado 
cer to  parc ia l i smo tornar -se- ia  mais fác i l  dar  a  def inição de termos e  
expressões ,  o  que,  porém, vai  contra  nosso desejo  de encontrar  uma 
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definição tão imparcia l  quanto possíve l 172,  Muitos negam que o  
concei to  de Direi tos Humanos seja  um conce ito  universal  e  que e le  
ser ia  um conce ito  apenas oc idental ,  co mo defende,  por  exemplo,  
Raimundo Panikkar ,  teór ico hindu,  mas ressa l tando que o  mundo 
não deve renunciar  a  p roclamar ou colocar  em prát ica os Direi tos  
Humanos. 173 

 

Panikkar e os demais contestadores do conceito universal dos 

Direitos Humanos não negam que exista efetivamente uma natureza humana 

universal ,  embora essa natureza do ser humano não seja totalmente específica 

e distinta da natureza dos demais seres vivos e principalmente dos outros 

seres vivos animais. 174 

 

Para Fernando Barcellos os Direitos Humanos 

são as ressa lvas e  res tr ições  ao  poder  po lí t ico ou imposições a  este ,  
expressas  em dec larações ,  d isposi t ivos legais e  mecanismos 
pr ivados e  púb licos,  dest inados a  fazer  respei tar  e  concret izar  as 
cond ições de vida que  poss ibi l i tem a todo ser  humano manter  e  
desenvolver  suas qua lidades  peculiares de inte l igência ,  d ignidade e  
consc iência ,  e  permi t ir  a  sat is fação de suas necessidades mater ia is  
e  espir i tua is . 175 

 

Assim, podemos conceituar os Direitos Humanos, como o próprio 

termo já diz, aqueles direitos referentes à pessoa humana, à sua dignidade, 

inerentes à sua essência e qualidades, de caráter absoluto, exclusivo e único, 

e que impõe a outrem, o dever de respeitá-los. 

 

Entretanto, no que tange as origens dos Direitos Humanos, 

observamos que há entre os estudiosos do assunto, um certo tipo de 

divergência, isto porque, há de se estabelecer se os homens sempre tiveram 
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direitos declarados e assegurados,  ou se houve um momento histórico que 

servisse de ponto de partida para o surgimento de uma nova ideologia na 

sociedade. E para nossa melhor compreensão, seguiremos a orientação de três 

teorias sobre a origem dos direitos humanos, a saber:Teoria da origem 

política; Teoria da origem essencialmente religiosa; Teoria da origem 

meramente histórica.  

 

Segundo a primeira corrente, os Direitos humanos teriam se 

originado de uma vontade coletiva de protestos contra o despotismo e o 

arbítrio do Monarca absolutista. Temos como defensores James Otis e Samuel 

Adams e também Rousseau e sua concepção iluminista; 

 

A segunda corrente fundamenta-se no pensamento protestante 

reformado anglo-saxão, desenvolvido por Roger Williams, em que defende a 

separação da Igreja com o Estado, e afirmando também a liberdade de culto, 

de religião, perante a autoridade política; 

 

A terceira corrente está intimamente ligada a grande manifestação 

dos colonos ingleses na América, com a Declaração de Direitos Americanos,  

firmado pelas 13 colônias ao ficarem independentes e posta como fundamento 

basilar de suas Constituições. 

 

É bem verdade que essas três correntes nos oferece pelo menos, um 

caminho a ser percorrido na historicidade dos Direitos Humanos, entretanto, 



  

há de ser mais bem compreendida,  se completá-la, vez que carece de 

determinados dados que sirvam para nossa orientação temática. 

 

E partindo deste pressuposto,  seguiremos a orientação dada por 

Rafael de Asís Roig176,  ao descrever com clareza a evolução dos Direitos 

Humanos, partindo dos três processos históricos que elevaram os Diretos 

Humanos a serem direitos declarados e assegurados, são elas:  Período da 

positivação; período da generalização e o período da internacionalização 

 

Segundo este autor, era necessário que os Direitos Humanos 

viessem a ser positivados, corporificados, codificados, pois sem essas 

prerrogativas, nada mais seriam do que um complexo de ideais morais,  

valores que não o são plenamente, até que passem a compor a realidade. 

Contudo, partindo deste prisma, surgem algumas dificuldades a serem melhor 

apreciadas, tais  como: a) O problema das tolerâncias; b) O problema do tipo 

de liberalismo predominante; c) O problema do ponto culminante. 

 

No que tange ao problema das tolerâncias, ele considera prevalente 

a influência religiosa nos Direitos Humanos e suas restrições,  apresentando 

por sua vez, três soluções jurídico-positivas. A primeira como a do princípio 

territorial , em que as diferentes confissões religiosas se delimitavam em 

unidades regionais;  a segunda, que seria a do reconhecimento de outras 

confissões religiosas minoritárias, e por último, a do reconhecimento puro e 

simples das distintas confissões religiosas, desde que cristãs; 
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Já ao que se refere ao  problema do t ipo de liberalismo 

predominante ,  devemos considerar como traços orientadores, O liberalismo 

inglês,  onde este é o produto de uma evolução, que se apóia na história e 

carece de construções racionais abstratas; o liberalismo norte-americano, que 

passa de uma concepção histórica dos Direitos Humanos para uma índole 

racionalista,  e o  francês, que reflete a tensão entre o jusnaturalismo e o 

voluntarismo; 

 

Por últ imo, o  Problema do ponto culminante, ou seja, dessa fase do 

processo, que Roig  considera estar situado no ano de 1789 com a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, em que se apresentou uma visão 

positivada dos direitos individuais assegurados pelo Estado. 

 

A generalização trouxe a ampliação da titularidade dos Direitos 

Humanos a outros setores da população, com realização jurídica, não abstrata, 

mas concreta, implicando na generalização dos Direitos do Homem a todos os 

indivíduos, tais como o aparecimento dos direitos de participação, os direitos 

de reuniões,  de acesso ao poder, etc. 

 

Outra conseqüência da expansão dos Direitos do Homem são as  

novas exigências éticas, tais  como os direitos econômicos, sociais e culturais 

que se apresentam em dois sentidos, quais sejam: a) em um sentido objetivo ,  

referindo-se a intervenção estatal com fim único de equilibrar e moderar as 

desigualdades sociais e;  b) em sentido subjetivo,  ou seja,  sendo uma faculdade 



  

dos indivíduos e grupos de part icipar dos benefícios da vida social , 

traduzindo-se em direitos e participações diretas ou indiretas de parte dos 

poderes públicos. 

 

Realizada de modo integrado com os outros dois processos,  ou seja,  

a positivação e a generalização, observa-se que diante da insuficiência dos 

Estados na garantia dos direitos fundamentais de seus indivíduos, necessários 

se fez com que o elemento povo passasse a ser sujeito de direito 

internacional, e uma das primeiras ações em nível supranacioanal se 

encontrou justamente na luta contra o escravismo, exigindo a abolição do 

tráfico e abolição da própria escravidão.  

 

Contudo, há quem afirme que os direitos humanos já existiam antes 

mesmos da dominação européia sobre a África tradicional,  como direito à 

vida, ao trabalho, a l iberdade de expressão e etc.177,  como também aqueles que 

apóiam a “origem natural” dos Direitos Humanos, compreendendo que estes 

derivam do fato do homem ser uma pessoa, constituindo assim, num mistério 

de sua natureza, que o pensamento religioso traz consigo ao afirmar que a 

pessoa humana é a imagem e a semelhança de Deus, conforme está escrito no 

Livro do Gêneses, como também, ao elevar o homem a ser Templo do Espíri to 

Santo de Deus, outorgando assim, a categoria de um ser  especialmente 

espiritualizado.178 
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Este fundamento filosófico dos Direitos Humanos é a “Lei Natural”, 

uma vez que a pessoa possui uma dignidade “absoluta”, porque ela está numa 

relação direta com o Absoluto.179  

 

Seria interessante ressaltar aqui, e não podia ser diferente, a teoria 

da “Corrente Marxista-Leninista ou material ista”, na qual os Direitos do 

Homem não derivam da própria “natureza” do homem, todavia, da situação em 

que se encontra o indivíduo na sua respectiva sociedade no seu processo de 

produção social. Para esta corrente,  os Direitos Humanos não são revestidos 

de “atributos absolutamente naturais”. 

 

 Todavia, temos crido que os Direitos Humanos, só surgiram de 

forma declarada e assegurada, com a Revolução Francesa em 1789, 

diferentemente daqueles que se assentam na figura do Rei João Sem Terra e 

sua Magna Carta em 1215. 

 

Assim, passemos a analisar os principais pontos da Revolução 

Francesa: 

 

Em 26 de agosto de 1789 entra em vigor na França por força de sua 

Constituição, a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, fazendo 
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parte do chamado bloco constitucional, uti lizado pelo Conselho 

Constitucional para controle da constitucionalidade nos país.180 

 

Sua importância decorre do fato de ser o modelo de declaração até a 

primeira guerra mundial , entretanto,  não foi  a primeira declaração do mundo 

moderno, pois em 12 de junho de 1776 foi editada a Declaração do Bom 

Estado da Virgínia,  na América do Norte. Isso ocorreu antes mesmo da 

independência desse país em 04 de julho de 1776. 

 

Contudo, as Declarações americanas preocuparam-se somente com o 

cidadão americano, não com toda a humanidade. Isso confere as declarações 

vários instrumentos importantes à proteção dos direitos declarados,  em caso 

de violações. 

 

Ao contrário,  a Declaração Francesa primava pelo universalismo e 

pelo esplendor da fórmula e da língua. Se bem que a maior parte dos direitos 

declarados ficavam sem proteção. 

 

Sabe-se que La Fayette foi o precursor da Declaração,  e que as 

vésperas da revolução era generalizada à idéia de adotar uma Declaração, e 

era tanto, que havia o caderno de queixas, no qual, os eleitores registravam as 

reivindicações para que o eleito cumprisse. Existia essa reivindicação nos 

cadernos da burguesia, da nobreza e do clero. 
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Desta forma, foram apresentados três projetos da Declaração a ser 

aprovada pelos eleitores, em 19 de agosto de 1789: o de Mirabeau, de Sieyès 

e de La Fayette. O primeiro recebeu 505 votos, o segundo 245 e o terceiro 45 

em votação geral.  Depois o projeto vencedor foi votado artigo por art igo até 

final aprovação em 26 de agosto de 1789. 

 

A Declaração, agora oficializada, foi  à renovação do pacto social  

(Rousseauniano) que de forma mais imediata visava à proteção dos direitos do 

homem contra atos do Governo, instruindo o cidadão, fazendo com que ele se 

recordasse de seus direi tos fundamentais, primando pela Liberdade.  

 

Portanto, urge salientar que sua natureza jurídica da tratou-se de 

uma mera Declaração, pois, não criou direitos, apenas declarou os que já 

existiam, para que fossem relembrados pelo povo. 

 

Entretanto, quanto aos direitos do cidadão, eles não existem antes  

do pacto social , tendo sido realmente criados em conseqüência dos direitos 

naturais. 

 

Uma outra observação a ser realizada é no que tange a questão 

terminológicca da expressão direitos humanos, pois muito tem usado 

determinadas expressões para indicá-la;  expressões essas que muitas vezes 

tendem a confundir a real natureza do seu conteúdo. Desta forma, temos as 

expressões “liberdades públicas”, “direitos fundamentais”, “direitos do 

homem” e “direitos públicos subjetivos”.  



  

 

A dist inção a ser ressaltada aqui, concerne no fato de que a 

expressão Direitos Humanos só veio a existir  a partir  do século XX com a 

Declaração dos Direitos Humanos em 10 de dezembro de 1948, apresentando-

se agora de forma universal , transnacional, inerente à pessoa humana,  

indivisível, interdependente e inter-relacionado. Essas características são o 

caráter diferenciador das demais formas de expressões que surgiram  para 

apontar os direi tos humanos no decorrer da história. 

 

Entendemos por “liberdades públicas”181,  aqueles direitos 

reconhecidos e regulamentados pela autoridade pública,  conforme decisão da 

Corte de Apelação de Caen em 1977. Entretanto,  a noção de “liberdades 

públicas” não está praticamente assente na doutrina e nem na jurisprudência, 

isto porque não há uma definição legal, pois como se observa tanto a 

jurisprudência tem se fundamentado na doutrina, como esta naquela.182 

 

Já a expressão “direitos fundamentais” e sua relação com a 

expressão Direitos Humanos são bastantes controvertida. Digo isto porque os 

direitos fundamentais referem-se a posit ivação, a codificação da enunciação 

de diversas manifestações de Direitos Humanos, como os Direitos Civis e 

Políticos e Sociais183,  consagrados pela nossa Carta Magna em seu art.5º e 

incisos , pois a Declaração de Direitos Humanos é pura enunciação e não tem 
                                                 
181A expressão “l iberdades  públ icas” surgiu pr imeiramente na França,  com a Const i tu ição  
de 1793,  contudo es ta  expressão se resumia a  se r  ut i l izada no s ingular ,  como se observa na  
“exposição de  mot ivos”  da Carta  de  1814.  Já  a  sua ut i l ização  no p lura l  ve io  a  surgir  no  
séc .  XIX em 1851 e 1852,  e  re forçada  no século XX por  Dugui t  e  Barthelemy.  
182 MELLO, Celso D.  Albuquerque.  Op.  Ci t . ,  p .9  
183Ser ia  in teressante ressal tar  que os Dire i tos Econômicos não es tão e lencados no ar t .  5º  de 
nossa Consti tuição,  como direi tos fundamenta is ,  antes,  há um cap ítulo  próprio  no Título  
VII  que d ispõem da Ordem Econômica e  Finance ira .  



  

força jurídica vinculante aos Estados,  contudo, a sua incorporação em 

Tratados e  Constituições de diversos países fizeram-na ter força jurídica, 

passando do plano do ser para o dever-ser. 

 

A expressão “direitos do homem” nada mais são do que os próprios 

direitos humanos, isto porque, alguns autores preferem util izar a primeira 

expressão, como no caso dos autores franceses,ou até mesmo no Brasil184. 

Contudo, a expressão “direitos humanos” tem suas raízes em certos países 

cujo movimento feminista é bastante acentuado, isto porque, aceitam a tese de 

que  a expressão “direitos do homem”excluiria de seu conceito e amplitude de 

sua aplicabilidade os direitos das mulheres, que possuiria assim, cunho 

essencialmente machista. Ao contrário, a expressão direitos humanos é a que 

nos parece ser mais bem colocada, visto que põe em pé de igualdade tanto os 

homens, como as mulheres, ao passo de que os “humanos” são tanto os 

homens como as mulheres e que ambos merecem serem contemplados com os 

mesmos direitos. 

 

Por último, a terminologia “direitos público subjetivo” é algo que 

merece uma atenção especial , isso porque, juristas de renome, tais como 

Jellinek, Laband e Gerber tendem a visualisá-los sobre seus diferentes 

prismas. 

 

Na visão de Jell inek, os “direitos públicos subjetivos” seriam 

aqueles em que os indivíduos de um determinado Estado teriam a capacidade 

                                                 
184 Na França,  temos como exemplos  Sudre,  Mougeon,  dentre  outros.  Já  no Bras i l ,  t emos 
Soder ,  Dunshee  de Abranches  e  e tc .  (MELLO,  Celso D.  de Albuquerque.  Op.Ci t . ,p .12) .  



  

de invocá-los juridicamente afim de que este cumpra as pretensões exigidas 

pela sociedade, não só no que diz respeito a coletividade, como também ao 

próprio indivíduo que o invocou, já que este é uma pessoa, e, como pessoa,  

este pode reivindicar prerrogativas ante ao Poder Público.185 

  

 Para Gerber e Laband, porém, a visão de direitos público subjetivos 

estariam diretamente ligados as negações e restrições ao Poder Estatal, isto 

porque, sendo estes uma forma de manifestação da vontade de uma pessoa, 

não como um indivíduo apenas,  mais sim como coletividade a nível nacional. 

 

Muito se discute a respeito do fundamento último dos Direitos 

Humanos, isto se dá pelo fato de uns afirmarem que eles são direitos naturais,  

natos, que nascem com o próprio ser humano, buscando assim uma 

identificação com o direito natural , outros, porém afirmando serem eles 

produtos de direitos positivos e históricos ou ainda, direitos que derivam de 

um determinado sistema moral. 

 

Na ótica jusnaturalista, tendo por base o direito natural , procurou-se 

apontar que todos os direitos do homem estão acima das possibilidades de 

qualquer refutação, pois derivam da própria natureza do homem, como por 

exemplo, o direito de propriedade e a liberdade. Entretanto, ficou evidenciado 

que certos direitos fundamentais,  como estes, no constitucionalismo moderno 

sofreram restrições ante a Administração Pública. 

 

                                                 
185 Ib idem.   



  

Por isso, esta ilusão jusnaturalista que predominou durante séculos  

já não é mais possível hoje, haja vista que certos direitos fundamentais, não 

são absolutos, mas limitados pela atuação estatal . Assim, a busca pelo 

fundamento absoluto é,  por sua vez, infundada.186 

 

Para tanto, seguindo a orientação de Bobbio187,  analisaremos quatro 

pontos relevantes sobre as dificuldades apresentadas quando se quer 

demonstrar a irresist ibilidade dos direi tos do homem. 

 

Em uma primeira análise, podemos afirmar que a expressão 

“direitos dos homens” é uma expressão bastante vaga e tautológica quando 

pretendemos conceituá-la, como por exemplo: “os direi tos do homem são os 

que cabem ao homem e pertencem ao homem;”ou quando queremos valorar o 

seu conteúdo: “os direitos do homem são aqueles cujo reconhecimento é 

condição necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana.”E, desta 

forma, ao utilizar-se de questões axiológicas, levantaremos novas 

dificuldades,  pois os termos valorativos,  são interpretados conforme a 

ideologia assumida pelo intérprete. 

 

Por serem valores antinômicos, contraditórios, pois caberá ao 

interprete a livre escolha pela melhor opção válida,  podemos concluir que 

esses valores absolutos não podem ser realizados globalmente e ao mesmo 

tempo. 

 

                                                 
186 BOBBIO, Nober to .  A Era dos Direitos.  Rio de  Jane iro:  Campus.  10 ªed.  1992,  p .17 
187 Ib iden.  



  

A segunda consideração a ser feita,  está no fato de que os direi tos 

do homem são variáveis no decorrer da história, ou seja,  a classe desses 

direitos fundamentais varia no decorrer da história, tendo em vista as 

mutações das condições históricas,  sociais,  culturais e econômicas que 

passam a sociedade. 

 

Isso é verificável quando os direi tos que foram declarados absolutos 

no final do século XVIII,  como o da propriedade, sofreram limitações nas 

Declarações contemporâneas; direitos que as Declarações Liberais nem se 

quer mencionavam, como os direitos sociais, são agora proclamados como na 

Constituição marxista. 

 

Sendo assim, podemos considerar que aquilo que seja um direito  

fundamental agora pode não ser mais no amanhã, ou que no amanhã haja uma 

nova categoria de direitos fundamentais, o que prova não existir direitos 

fundamentais por natureza, pois o que parece fundamental numa época 

histórica, pode não ser fundamental  em outras épocas e/ou culturas. 

 

Dessarte, inconcebível é então atribuir um fundamento absoluto a 

direitos historicamente relat ivos. 

 

Outro ponto a ser discutido, está na heterogeneidade da Declaração 

dos Direitos dos Homens, pois são diversas entre si , e até mesmo, há 

pretensões incompatíveis, o que nos leva a falarmos em fundamentos e não 

fundamento dos direito do homem, pois deverá levar-se em conta, quais 



  

direitos deverão ser sustentados, isto porque, não se pode afirmar um novo 

direito em favor de determinada categoria de indivíduos, sem que haja 

supressão do velho direito,  do qual se beneficiaram outras categorias de 

pessoas. 

 

Por isso afirmamos, que há alguns direitos que são válidos em 

qualquer situação e para todos os homens indistintamente, como aqueles 

direitos à vida, a dignidade da pessoa humana, o direito de não ser torturado e 

outros.  Isto se deve pelo fato de que não são postos em concorrência com 

outros direitos fundamentais.188 

 

Portanto, conclui Bobbio sobre este ponto: 

Parece que temos que concluir  que  dire i tos que  têm ef icácia  tão  
diversa não podem ter  o  mesmo fundamento e ,  sobretudo,  que os 
direi tos fundamentais ,  que  estão  suje i tos a  restr ições,  não podem 
ter  um fundamento  abso luto ,  que não permi t i sse dar  uma 
jus t i f icação vál ida para a  sua rest r ição. 189 

 

Em uma última análise, surge o problema da antinomia entre os 

direitos invocados pelas mesmas pessoas, ou seja, entre o direito fundamental 

de uma categoria de pessoas e o direito igualmente fundamental de uma outra 

categoria, isto porque, além das Declarações Liberais,  os direitos individuais 

tradicionais, sustentando a tese da liberdade  e da prestação negativa do 

Estado, surge posteriormente e paralelamente outras declarações que traz os 

chamados direitos sociais, sustentando a tese dos poderes, onde esses direi tos 

                                                 
188 Os direi tos fundamentais  quando postos em concor rênc ia ,  podem apresentar  a lgumas 
coli sões,  como no caso  do dire i to  de propr iedade e  o  da indisponib il idade por  par te  da  
Adminis tração púb lica sobre o  administ rado.  
189 Ib iden,  p .21 



  

só podem ser realizados se forem prestados pelo próprio Estado, exigindo 

assim, uma prestação positiva por parte deste. 

 

Sendo assim, são direitos contrapostos tendo em vista que a 

realização integral de um, impede a realização integral do outro, pois quanto 

mais aumenta o poder do indivíduo, tanto mais diminui a liberdade do mesmo. 

 

Portanto, por se tratarem de situações jurídicas diversas,  

antinômicas,  não podem ter o mesmo fundamento absoluto.  

 

Entretanto, a contribuição do Direito Natural foi de grande 

importância para a evolução dos Direitos Humanos, pois tinham como tese à 

afirmativa de exista ou não o direito humano; o homem precisa dele e,  se não 

existia; o homem o vem desenvolvendo há séculos. E como afirma Alfred 

Verdross: 

Aceitando  ou não a  tese da exis tênc ia  de pr incípios metajur íd icos  
que sejam anter iores ou superiores ao Estado,  oponível  ao soberano  
e  in tangíve l  para este ,  o  cer to  é  que a  doutr ina do Direi to  Natura l  
desempenhou um papel  relevante na  conquis ta  e  preservação  dos 
direi tos do homem. 190 

 

É inquestionável que haja essa crise dos fundamentos, porém, não 

devemos nos restringir em buscar superá-la, pois incorreríamos em substituir 

tal fundamento absoluto, por outro fundamento absoluto e aí , cairíamos num 

circulo vicioso. 

 

                                                 
190 VERDROSS, Alfred  apud CARVALHO,  Júl io  Mar ino de .  Os Direi tos Humanos No 
Tempo e No Espaço.  Bras í l ia :  Brasí l ia  Jur ídica.  1998,p.36 



  

Necessário é que tenhamos em nossa mente aquela afirmativa 

tradicional de Bobbio: 

O problema fundamenta l  em relação aos di rei tos dos homens,  hoje ,  
não é  tanto  o  de just i f icá- los,  mas protegê-los.  Trata -se de um 
problema não f i losófico,  mas  pol í t ico. 191 

 

Desta forma, precisamos entender que a nossa preocupação com os 

Direitos Humanos não deve ser vista sobre a ótica filosófica, buscando o 

fundamento absoluto, mas sim, buscar quais os fundamentos possíveis para 

aplicação desses direitos individuais aplicados a cada caso concreto. 

 

Resta-nos afirmar ainda, que a grande polêmica acerca da antinomia 

entre os direitos sociais e os direitos liberais teve por solucionado quando da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, houve a consagração de ambos 

os direitos de forma interdependente e indivisível, ou seja, que não 

poderíamos falar em direitos civis, sem que haja concomitantemente os 

direitos sociais, como veremos no decorrer de nosso estudo.   

 

Neste século que se passou, com a Declaração Universal dos  

Direitos Humanos de 1948, primou-se por uma concepção ocidentalesca dos 

direitos que se tem convertido em um paradigma de moralidade crít ica,  a que 

os Estados devem adequar sua legislação Interna. Em conseqüência, os 

Estados ,  sejam qual forem suas particularidades culturais, polít icas,  

econômicas ou sociais, estam obrigados a tutelar os direitos fundamentais das 

pessoas. 

 

                                                 
191 Ib iden,  p .24.  



  

Este auge dos direito humanos como base do Estado de direito ha 

determinado que, na maioria das Constituições modernas, incorporem-se listas 

bastante detalhadas de tais direitos.  É um fato que seguramente tem 

influenciado os diferentes ramos do direito positivo e em part icular, o direito 

penal, no que tange a sua conformidade com as normas e princípios 

constitucionais. Nesta perspectiva, tem se falado freqüentemente na 

constitucionalização da matéria penal.   

 

Dessarte, a elaboração ou modificação do conteúdo das leis bem 

como de sua aplicação, estão em simetria com com a Cosnti tuição, haja vista 

o respeito aos direitos humanos.  Logo, a tarefa do legislador e dos órgãos 

competentes para aplicar a norma penal,  orientada a prevenir ou solucionar 

conflitos, devem com freqüência sopesar os direitos fundamentais em 

conflito. Esta apreciação de se importar com os interesses em conflito não 

tem lugar a um nível abstrato, mas sem duvida alguma as cisrcunstancias, os 

contextos e em alguns casos, também na conseqüência do fato de preferir um 

dos um o direitos em conflito.   

 

Agora, para melhor compreender as relações entre Constituição e 

direito penal,  é de se considerar as devidas peculiaridades terminológicas e 

conceituais de ambos os domínios. Em relação com o presente trabalho, por 

exemplo, é de importância ter em conta as noções de bem jurídico, valores 

constitucionais,  direi tos humanos fundamentais. 

 



  

Qualquer que seja a maneira que a dogmática penal haja concebido 

o bem jurídico,  pode-se afirmar que este critério faz-se referencia a 

interesses, relações ou posições que são considerados essenciais para a vida 

em comunidade. A apreciação do valor que esta noção contém, implica na 

cosntituição não medida em que estabelece os fundamentos e os lineamentos 

da organização polít ica da sociedade, constituindo um elemento orientador 

fundamental para valorar as ditas relções e posições sociais. No entanto, José 

Hurtado Pozo defende a tese de que  

Sin que esto  s igni f ique que la  Const i tución sea  la  única cantera de  
donde deben ser  extraídos los b ienes jur ídicos que merecen 
protección pena l ,  n i  que esta  protección deba ser  br indada a  todos  
los bienes considerados  en la  Const i tuc ión o  cont ra  toda forma de  
ataque  de que  puedan ser  objeto . 192 

 

Ditos interesses,  posições ou relacionamentos são objetos de 

direito, liberdades ou competências estabelecidos pela Constituição e pela 

legislação conseqüentemente. Enaquento são objetos de reconhecimento 

cosntitucional, há de se falar de direitos fundamentais individuais ou 

coletivos, ou seja, os direi tos humanos de primeira geração, segunda ou 

terceira geração. Pondo-se em evidencia a sua origem histórica que já vimos 

alhures, Os primeiros surgiram com o movimento Iluminista  e que foram 

consgrados nas primeiras declarações de direitos do homem e os demais foram 

consgrados depois das duas Grandes guerras, como no caso dos direitos 

econômicos, sociais e culturais.Ao protegê-los penalmente, considera-os 

como bens jurídicos, objeto de lesão ou posto em perigo de lesão 

representando assim, o caráter delituoso do comportamente que contra ele 

atenta. 
                                                 
192 POZO, José Hurtado.  Derechos humanos,  bien jur ídico y  Constituc ión.  Disponível  em 
< ht tp : / /www.uni fr . ch/derechopenal /anuar io/95 /ANUHURTA.pdf>  Acesso em 18 de março  
de 2005.  p .1 .  



  

 
3.7.  Constituição, direito penal e ordem social 

 

A relação entre direito penal e direito constitucional é um tema 

presente em todos os tratados de ambas as discipilinas desde os tempos do 

Iluminismo, a propósito de Beccaria, como pudemos observar na primeira 

parte do trabalho e que suas idéias foram postas como preceito−art.8º da 

Declaração Francesa de Direitos Humanos em 26 de agosto de 178− assim, 

Klaus Tiedemann afirma: 

 

( . . . )La ley no debe establecer  más penas que las es tr ic ta  y 
manif iestamente necesar ias.  Este  precep to de la  Declarac ión 
francesa de Derechos Humanos de 26  de agosto  de 1789 (a r t .  8)  
recoge una de las re ivindicac iones fundamentales de Beccar ia  y va  
dir igida de modo d irecto  a l  legis lador .  La  frase encarna,  en 
terminología de la  ac tual  polí t ica cr imina l  a lemana acuñada por  el  
Tr ibunal  Const i tuc iona l  Federal ,  los postulados de proporc ional idad  
y subsid iar iedad del  Derecho pena l . 193 
 

 

Essas idéias fundamentais que comportam a l imitação do poder 

estatal em sua mais grave expressão como poder punitivo fundamentais que 

comportam originalmente tão somente como fórmulas programáticas e 

políticas,  tem se repetido desde a Revolução francesa e durante duzentos anos 

nos textos constitucionais e nos código penais, se bem com a amplitude e 

precisão diversas. A luta pelo Estado liberal de Direito,  a imagem do 

movimento constitucional dos Estados Unidos, foi também na Alemanha do 

século XIX a luta por um processo penal justo com garantias, algo que hoje 

nos resulta evidente.  

 

                                                 
193 TIEDEMANN, Klaus.  Const itución y  derecho penal.  Disponível  em < 
ht tp: / /www.uni fr .ch/derechopenal/anuar io/94 /Tiedemann94.pdf> Acesso  em 15 de março  
de 2005,  p .1 .  



  

Durante o século XX e mais precisamente após a Segunda Grande 

Guerra Mundial , aqueles princípios tem sido complementados de forma 

considerável. Assim, por exemplo, a Constituição italiana de 1948 em seu 

art igo 27, e na sua correlação com o art igo 25, a Consti tuição espanhola de 

1978, proclamam de modo expresso a ressocialização como fim da pena. 

Também em seu art igo 45, há um mandato dirigido ao legislador para que 

tutele penalmente o meio ambiente, expressando-se assim de modo singular o 

espírito de nosso tempo. 

 

Desta forma, o poder penal do Estado, aplicado racionalmente,  

resguarda certos valores essenciais para a vida de uma comunidade e foi a 

criação do Estado de Direito a que se estabeleceu as garantias contra sua 

utilização arbitrária.  

 

Sendo assim, faz-se mister uma análise acerca da 

contextualizaçãodo bem jurídico diante do estado social  e democrático de 

direito,ou mais precismante, perante o estado constitucional. 

 

Ora,  em um ponto de vista democrático,  é certo que tenhamos em 

vista que o direito penal só ganha legitimidade na tutela do bem jurídico 

quando seu reconhecimento encontra-se no âmbito consti tucional. Isto porque, 

sabendo que o direi to penal é um instrumento que se vale o Estado para o 

controle social chegando a ferir o bem jurídico liberdade, que se encontra 

amparado ou tem dignidade constitucional, o seu reconhecimento, como 

afirma-se os adeptos da teoria constitucionalista nos demonstra a 



  

proporcionalidade entre o bem lesado e a liberdade atingida pelo direito 

penal. Desta forma, também o caráter social da Constituição justifica as 

teorias constitucionalistas do bem jurídico penal. 

 

Como efeito, importante a análise de Janaína Paschoal ao afirmar 

que: “ Refletindo os valores mais caros que informa uma determinada 

sociedade, nada mais lógico que concluir ser a Consti tuição a fonte dos bens 

passíveis de serem tutelados.”194 

 

Logo, o direito penal e o direito constitucional se vinv]culam de um 

modo formal através da supremacia constitucional.  Por ser estatuto polít ico 

do Estado, é um lugar-comum ter o direito penal de submeter-se a seu quadro, 

como corresponde a um Estado Constitucional de direito.195 

 

Ora,  sabendo-se que o nexo funcional entre os dois saberes se 

evidencia na caracterização do direito penal como um apêndice do direito 

constitucional, em razão de ser o instrumento de contenção do estado de 

polícia que permanece encapsulado dentro de todo Estado de direito 

historicamente dado. Por isso, em uma exposição do saber penal consciente 

desses vínculos, é praticamente impossível concentrar tematicamente suas 

relações com o direito constitucional, por serem elas constantes ao longo de 

todos o desenvolvimento. A prática de reduzi-lo a um ponto conectivo é fruto 

                                                 
194 PASCHOAL, Janaina  Conceição.  Direito  penal:  parte geral .  São  Paulo :  Manole,  2003,  
pp.11-12.  
195 ZAFFARONI,  E.  Raúl ,  BATISTA, Nilo ,  ALAGIA, Alejandro,  SLOKAR, Alejandro.  
Direito  penal brasi leiro:  pr imeiro volume.  2ªed.  Rio de Janeiro :  Revan,  2003,  p .319 



  

da mera consideração vinculante formal, que carece de sentido quando se 

insere o vículo funcional que os amalgama.196 

 

Ora,  após as modernas inovações de Rawls e Habermas se há 

produzido uma profunda revitalização da idéia contratualista como critério 

legit imador da ordem social . Com ela,  sem embargo, este tradicional e 

fecundo critério fundamentador das sociedades modernas há terminado 

assumindo em um grau até agora desconhecido no que tange ao seu caráter 

contigente de seus conteúdos, afastando-se em alguma medida dos traçados 

Kantianos que a partir de certo momento consolidaram a teoria clásica do 

contrato social. 

Apartir de uma análise sociológica pudera-se parecer 

surpereendente esse afán relativizador dos conteúdos de contrato social em 

uma época de profunda integração de culturas diversas em sociedades cada 

vez mais homogêneas, a ênfase colocada na pluralidade de alternativas morais 

e polit icas pretendidamente existente em nossas sociedades, há permitido 

situar em primeiro plano as análisis  do procedimento através do qual se pode 

chegar a obter um legítimo consenso sobre as questões polí ticas e sociais 

centrais. 

 

Agora bem, os avanços registrados na identificação e superação das 

barreiras comunicacionais que obstaculizam a obtenção desse consenso 

básico, têm sentado simultaneamente as bases para uma extensão do consenso 

social a âmbitos sociais até faz pouco subtraído em boa parte a discusão 
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pública intercidadana e que, sem constituir o núcleo primário da ordem 

pública, ocupam-se de aspectos fundamentais da convivência social. Este 

seria o caso da Política criminal. 

 

 Assim, José Luis Díez Ripollés afirma que , 

 

En cua lquier  caso ,  no debe olvidarse  que  en una sociedad que se ha  
dotado democrát icamente de una Consti tución es esa norma lega l  la  
que  recoge e l  contenido bás ico  del  acuerdo socia l ,  condic ionado  
his tór icamente y desde luego suscep tib le  de modificac ión,  a l  que se  
ha l legado de cara a l  e je rcic io  de l  poder . . 197 

 

Nas mais recentes constituições, há uma tendência em especificar,  

não só, como vinha sendo habitual,  os procedimentosa formais de exercício do 

poder, isto é, a estrutura política do correspondente Estado, senão igualmente 

os objetivos que se devem perseguir com ela. Isto tem dotado as citadas 

normas fundamentais de um pequeno grupo de princípios ou valores 

superiores que devem inspirar em todo momento a atuação dos poderes 

públicos. 

 

Por demais, elas apontam à um extenso catálogo de direitos  

fundamentais, liberdades públicas ou garantias individuais,  que supera 

amplamente a tradicional breve enumeração existente em constituiçoes 

precedentes198.  

 

                                                 
197 DÍEZ RIPOLLÉS, José  Luis.  La contextualización del  bien jurídico proteg ido en un 
derecho penal  garantista  In  Teorias  actuales  en el  derecho  penal.  Buenos  Aires:  AD-
HOC, 1998,  p .432.  
198 Esse é  o  caso da Consti tu ição espanhola de 1978,  espec ia lmente no ar t .  1 .1  e  no  T ítulo  
E,  e  da Consti tuição a rgentina de  l994 ,  especialmente  em sua Pr imeira  par te  a  par t i r  do   
ar t .  14  e  nos d iversos  lugares do ar t .  75.  
 



  

O que hoje se vê hoje, nos processos de democratização 

constiucional é um novo perfil  da mesma, no momento que busca ser mais 

direcionada a promoção dos valores sociais e democráticos de direito como a 

nossa constituição federal de 1988, que prefere fugir de uma constituição 

meramente material e garantista, passando a ser uma consti tuição formal e 

dirigente, ou seja, buscando ampliar o seu conteúdo e que consequentemente, 

vem a produzir mudanças estruturais sócio-econômicas numa forma de 

garantir os direitos fundamentais ali inseridos bem como os demais que 

porventura surgirão. 

  

Logo, como aponta José Luis Díez Ripollés, 

 

La profunda imbr icación entre  Poder  y Derecho a que da lugar  ese  
acer tado condicionamiento,  const i tuciona lmente prescr i to ,  de l  
e jercic io  de los  poderes  púb licos a  la  consecución de determinados  
objet ivos,  or igina un no table enr iquec imiento de los contenidos de l  
contra to  socia l ,  ya no  l imi tado substancia lmente a  descr ibi r  e l  
proced imien to  acordado  que va  a  legi t imar  el  e j ercicio  de la  fuerza ,  
sino  interesado en asegurar  que  ésta  pers iga  determinados  f ines,  
que sin duda trascienden holgadamente a l  mero  mantenimiento del  
orden o  la  paz  públ icos. 199 

 

Deste modo, logra-se introduzir dentro do sistema político-jurídico 

algumas pautas valorativas, cuja classe normativa lhes outorga uma 

capacidade limitadora ou promotora de atuações dos poderes públicos de tal  

natureza que lhes converte em referências imprescindíveis de toda crítica a 

vigente realidade social e de todo trabalho de modificação social. 
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ora, se as novas elaborações filosóficas contratualistas estão dando 

essa possibilidande, também se faz sem pretendê-lo, uma extensão e a 

discusão de acordos sociais a âmbitos até agora nem sempre incertos  

suficientemente no contrato social, as novas constituições estão forçando 

ordens de convivência social em que o monopólio da força está mais 

condicionado que nunca a persecução de uns objetivos cuja legitimidade 

deriva em último caso do consenso social  que os tolera. 

 

Tomando por orientação o sociólogo Cláudio Souto quanto a 

natureza móvel do controle social bem como do problema do conceito do 

controle social, velhas são as especulações sobre o tema, pois como afirma o 

mesmo, 

 

é at ravés da his tór ia  que  podemos observar  os homens formando  
grupos e  o  viver  em grupo  exige um mínimo de comportamento 
inf luenciado e  contro lado pelas múl t ip las relações sociais .  A 
pressão dos ind ivíduos sobre os outros,  no sentido de evita rem-se 
condutas consideradas anti -soc ia is  para o  grupo,  não será assim 
carac ter í st ica exclus iva das soc iedades exis tentes a tua lmente. 200 

 

Cláudio Souto prefere uma definição de controle social  em que,  

 

Qualquer  inf luencia vo li t iva do minante,  exercida por  via  individua l  
ou grupal  sobre o  compor tamento de unidades ind ividua is ou 
grupais,  no sent ido de  manter -se uni formidade quanto a  padrões  
soc iais .  Haveria  ass im,  um maior  índice enérgico de um dos pólos  
da interação soc ia l  (  pólo  controlante  ou dominante) ,  acentuando-se 
nessa relação o  elemento vontade. 201 

 

 

                                                 
200 SOUTO, So lange,  SOUTO, Cláud io.  Sociolog ia do dire ito:  uma v isão substant iva.  3 ª  
ed.  Porto  Alegre:  SAFE,  2003,  p .163.  
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No entanto, a ordem social qualquer que seja, não se logra através 

de um simples acordo sobre seus conteúdos. Exige uma profunda inclusão de 

muitas diferentes instituições sociais,  seja de natureza primária como a 

família, a escola, a comunidade local, etc, seja de natureza secundaria como a 

opinião pública, os tribunaiss, a policia, etc. Todas elas trazem sua 

colaboração para assegurar que os comportamentos dos cidadãos sejam 

socialmente corretos, isto é, respeituoso com os conteúdos da ordem social  

acordados. 

 

Uma análise coerente do funcionamento de tais instituições se logra 

através de sua inserção no sistema de controle social irrenunciavel em toda 

sociedade: Este tem a missão de garantir e assegurar a ordem social seja 

socializando os cidadãos por meio do fomento da interiorização dos 

comportamentos sociais adequados, seja establecendo as expectativas de 

conduta tanto dos cidadãos como dos órgãos encarregados de incidir sobre a 

conduta desviada. Elementos fundamentais do sistema de controle social em 

seu conjunto, ao igual daqueles diferentes subsistemas em que aquele se 

decompõe segundo o ámbito social em que se atue, são três: a norma, a ação e 

o procedimento de verificação da infração da norma, de determinação da 

sanção a impor e de cumprimento desta. 

 

Assim, no campo do sistema normativo (moral,  jurídico, social) 

esses se orientam a controlar o comportamento das pessoas evitando ou 

solucionando confli tos de interesses.  Todos esses sistemas recorrem a 

diferentes meios de reação que restringem gravemente as liberdades bens das 



  

pessoas. Este é o caso, em particular, do sistema de controle penal. Esta 

realidade explica amplamente a quase unanimidade existente enquanto a 

necesidade de limitar, em maior ou menor medida, o poder punitivo do 

Estado. 

 

Os esforços realizados neste sentido, em matéria de controle penal,  

orientam aquele sistema punitivo não somente para garantir-se os bens das  

pessoas mediante a restrição de bens fundamentais a título de sanção, senão 

que sejam também promotora da l iberdade de todas as pessoas.  

 

No entanto, estes esforços se iniciaram realmente com os 

movimentos sociais e de ideáis que culminaram com a Revolução Francesa e a 

aparição do Estado Liberal moderno. Processo que significou a secularização 

da vida social e polí t ica, o abandono das concepções que justificavam o poder 

invocando sua origem divina. 

 

Merece destaque a observação de Ricardo de Brito no que tange ao  

Direito no Estado Monárquico-Absoluto,  afirmando 

 

Signi ficar  que em torno de sua pessoa  faz ia -se necessár ia  a  
concent ração de uma vas ta  gama de poderes os mais amplos  
possíve is,  para a lavancar  os recursos ind ispensáveis ao  
for talec imento do Estado e  para o  desenvolvimento capi ta l i sta .  A 
teor ia  do d irei to  d ivino dos re is  forneceu inic i lamente a  jus t i f icação  
ideológica para a  central ização do poder  pol í t ico.  Dela proveio a  
idéia  de que o  governante ser ia  to talmente i r responsável ,  sa lvo 
diante  de Deus. 202 
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É justamente nesta perspectiva, que a relação entre constituição e 

direito penal não pode ser imaginada como a de círculos concêntricos se nao 

mais de bem secantes. Sem embargo, a criação de normas penais, sua 

interpretação e sua aplicação nao podem fazer-se senão em conformidade com 

traçado constitucional. 

 

Nesta perspectiva, vamos abordar alguns aspectos reconhecidos na 

Constituição protegidos pelo direito penal como bens jurídicos fundamentais 

em um Estado social e democrático de direito e demonstrar que é a 

Constituição a fonte legit imadora do direito penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Capítulo IV  

A exclusividade dos bens constitucionalmente relevantes objeto da tutela 

penal no Estado social e democrático de direito 

 

4.1. Norma fundamental e bem jurídico penal: As teorias 

constitucionalistas do direito penal 

 

Com efeito, como já afirmado, refletindo a Constituição os valores 

mais caros que informam uma sociedade específica, nada mais lógico que 

concluir ser a Constituição a fonte dos bens passíveis de serem tutelados.  

Assim, é a orientação de Claus Roxin: 

 

El punto de par t ida correcto  consis te  em reconocer  que la  única  
res tr icción p reviamente dada para el  legis lador  se  encuentra  em los  
pr incíp ios de la  const i tuc ión.  Por  tanto ,  um concep to de b ien 
jur íd ico vinculante pol i t icocr iminalmente solo  puede der ivar  de los  
comet idos,  p lasmados em la  Ley Fundamental ,  de nues tro  Estado de  
Derecho basado em la  l iber tad del  indivíduo,  a  t ravés de los  cua les  
se  lê  marcan sus l imi tes a  la  potes tad puni t iva de l  Estado.  Em 
consecuencia  se  puede decir :  los  bienes jur íd icos son circunstanc ias  
dadas  o  final idades que son út i les para el  indivíduo y su l ib re  
desarrol lo  em e l  marco  de um s istema social  global  es truc turado  
sobre  la  base  desa  concepción de los f ines o  para e l  funcionamiento  
del  próprio  s is tema. .  de  ta l  concep to de bien jur ídico ,  que lê  viene  
previamente dado  al  legislador  penal ,  pero no es  prévio a  la  
Const i tuc ión,  se  pueden der ivar  uma ser ie  de tes is  concretas. 203 

 

Ora, historicamente,  a dinâmica entre o direito constitucional e o 

direito penal é quase que enredado, pois o direito consti tucional avança em 

uma luta contra o descontrole do poder,  que se vale da racionalização dos 

dispositivos penais.  De certo modo, é possível afirmar que o direito penal 
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constitucional (as posições constitucionais) precedem ao saber do direito 

penal. 

 

Com base na ordem dos valores mais iportantes da nação, que 

emanam naturalemente da Constituição, um determinado setor da doutrina, de 

inspiração constitucionalista em sentido estrito, procura deduzir, diretamente 

da Norma Fundamental do Estado, os objetos de proteção penal, que teriam 

um caráter vinculante.  Dessa forma, merece relevo o magistério de Maria 

Conceição Ferreira da Cunha, ao afirmar que a 

 
teor ia  es tr i ta  est ima que a  const i tu ição  conta com potenc ial idade 
l imi tadora da  at ividade legis lat iva de seleção  dos bens jur íd icos e  
exige uma harmonização entre  os va lo res penais e  os  
const i tucionais,  proib indo condutas que não les ionem ou penham 
em perigo va lores const i tuc iona is ;  a  out ra  teor ia  const i tuc ional ,  ou 
seja ,  a  ampla,  vê na const i tu ição só um quadro de referência  a  
par t i r  dos pr icíp ios gerais  ta i s  como o  Estado de direi to  mater ia l ,  
democrá t ico e  soc ia l . 204 

 

Logo, da idéia de que se deve buscar o bem jurídico penal na 

sociedade, começaram a surgir teorias segundo as quais é a Constituição que 

reflete os referidos bens. Em outras palavras, tendo-se em vista o fato de a 

Constituição ser o documento que alberga os valores mais caros a uma 

determinada sociedade, é nela que o legislador deverá se pautar quando da 

escolha dos bens a serem protegidos pelo direito penal.  Pode-se então 

concluir que, enquanto o consti tuinte busca os bens jurídicos penais na 

sociedade, o legislador os retira da Consti tuição.205 
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Assim é o magistério do Alberto Silva Franco:  

 

A estrei ta  vinculação  entre  ordem jur ídica  e  a  o rdem soc ia l  
recomenda o  exame da própria  real idade soc ia l  para a  ident i ficação 
dos bens jur íd icos mais relevantes para o  indivíduo e  para a  
convivência socie tár ia .  

 

Em síntese, isso nos leva a crer que, para si tuarmos melhor as 

devidas considerações, necessário se faz que recorramos às teorias 

constitucionalistas do direito penal, uma vez que ela esforça-se em apontar os 

valores que irão direcionar a Constituição e, mais especificamente quanto à 

tutela penal dos bens jurídicos. Se a liberdade é um bem constitucionalmente 

relevante e a lesão ao bem jurídico pode ensejar a restrição dessa liberdade, 

há de ser constitucionalmente relevante para que se tenha a referida tutela de 

forma digna. 

 

4.2.  A Constituição como fonte de legitimação do direito penal 

 

No que tange aos questionamentos acerca da legitimidade do direito 

penal, essa temática tem se convertido em um assunto de relevo dentro dos 

estudos contemporâneos sobre a matéria, pois se reconhece, hoje,  que é a 

partir da solução deste problema que se pode assumir a tarefa de construir um 

sistema penal democrático e social  de direito. 

 

O panorâma contemporâneo nos oferece, assim, duas soluções a 

respeito, a saber: 1.  sustenta que a legitimação do direito penal emana da 

Constituição e prescinde de uma construção sistemática do delito para a  

obtenção de conseqüências de acordo com o traçado pela Carta Magna; e; 



  

2.Entende, que a legitimação do direito penal deve encontrar-se na sociedade 

e, a partir do entendimento desta, encontra-se a necessidade daquele, o qual 

exerce uma influência na construção do sistema do delito.(solução de cunho 

normativista).  

 

Estas propostas, que dominam o panorama contemporâneo das 

discussões, surgem a partir da segunda metade do século XX e, 

principalmente na Itália, asseveram que a legitimação do direito penal decorre 

diretamente do conteúdo da Constituição que, como norma superior e 

fundamental, estabelece os fins e funções que deve cumprir o ordenamento 

repressor, a fim de que o mesmo produza os mesmos efeitos buscados pelo 

ordenamento.206 

 

Na Itália, a doutrina majoritária tem seguido e aderido à tese de 

legit imar o direito penal a part ir  da Constituição, como as teses de Briccola. 

Assim, propõe Donini: 

encuent ra  en la  Car ta  el  fundamento tanto  de  la  pena como del  
derecho penal .  Señala  el  mencionado autor ,  que la  norma  
fundamental  impone un modelo  de intervención pena l  a l  
par lamento,  a l  cual  és te  se  encuentra  vinculado en los f ines e  
ins trumentos de tutela ,  así  como en sus l ími tes  negat ivos . 207 
 
 

Na Espanha, encontramos um panorama semelhante, pois os 

diversos autores, a propósito de Arroyo Zapatero, tendem a legitimar o direito 

penal a part ir  da norma superior. Assim leciona este autor:  
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de la  Car ta  se  der ivan los pr inc ipios y reglas esenc ia les que deben 
respetarse  en los procesos de  incr iminac ión,  en la  imputac ión de l  
comportamiento o  la  asignación de responsab il idad así  como en los  
f ines de la  pena. 208 
 
 

Assim, pois,  o critério adotado por este autor aponta que a proteção 

de determinados bens deve ter em conta a importância que os mesmos tenham 

perante a ordem constitucional, na medida em que sejam necessários para 

garantir a ordem social. 

 

Ganha apreço também na doutrina portuguesa, como defende Maria 

Conceição Ferreira da Cunha, a diferenciação entre a “dignidade penal” e a 

“carência de tutela”,  aduzindo que a preocupação da primeira são os valores 

essenciais de uma determinada comunidade, bem como as condutas que ferem 

tais valores mais gravemente.  Assim pois, 

 

sabemos já  co mo a  const i tu ição  deverá servir  de parâmetro para a  
determinação des ta  d ignidade penal  dos  bens e  va lores a  proteger  e  
como impõe que se cr iminal izem apenas condutas que ponham em 
causa esses bens,  causando rea is  danos socia is .  Mas teremos de  
perguntar  a inda :−Estará  a  in tervenção penal  j ust i ficada co m es ta  
af irmação da d ignidade  penal ,  ou será necessár ia  a  presença de 
ul ter iores pressupostos legi t imadores? 209 

 

Entre nós há uma postura similar a propósito de Luis Regis Prado, 

 
Os  bens d ignos  ou merecedores de  tu te la  penal  são,  em princ ípio ,  os 
de ind icação const i tuciona l  espec í fica e  aqueles que se encontrem 
em harmonia co m a noção de Estado de Dire i to  democrát ico,  
ressa lvada a  l iberdade se le t iva do legis lador  quanto à  
necessidade. 210 
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Também merece destaque Luis Flávio Gomes, pois segundo o seu 

enteder,  

o ponto de par t ida da  tese de que a  Consti tuição exerce direta  
inf luencia no conteúdo  das normas pena is consis te  em considerar  
que os valores básicos const i tuciona lizados const i tuem os  
elementos axiológicos  de natureza  ét ico-jur ídica que conferem 
unidade,  fundamento e  legi t imidade ao conjunto  da ordem jur íd ico-
poli t ica da comunidade.  São valores que es tão em permanente inter -
relação e  que acabam conformando um autêntico  s is tema axiológico  
const i tucional ,  ver tebrado ao redor  do  va lor -síntese  que é  o  da  
dignidade da pessoa humana. 211 
 
 

Logo, seguindo o magistério de Janaina Paschoal, 

percebe-se que,  seja  em razão de a  Const i tu ição reve lar  os valores  
caros a  uma soc iedade,  seja  em vir tude de o  Direi to  Penal  les ionar  
bens  que tem s ta tus const i tuciona l ,  as teor ias  const i tuc iona li stas  
importam uma espéc ie  de posi t ivação dos bens  jur íd icos na ordem 
const i tucional . 212 
 

 

Em meio a toda essa discussão, resta-nos situarmos-no na seguinte 

tese: a contextualização do bem jurídico na Consti tuição não fundamenta o 

direito penal a castigar ,  o jus puniendi .A Consti tuição, como norma 

fundamental ao estabelecer os fins do Estado, impõe parâmetros ao legilador 

ordinário ao criminalizar condutas, comportando-se, assim, em limite ao 

direito penal, haja vista os princípios limitadores que a mesma estabelece em 

seu texto.  

Como leciona Ferrajoli:  

Puede o ferecernos unicamente uma sér ie  de cr i tér ios negat ivos de 
des legi t imación−que  no  son so lo  la  i r re levância o  evanescencia  de l  
b ien tutelado sino también la  desproporción com las penas  
previstas,  la  pos ibi l idad de uma mejor  protección con médios  no 
penales,  la  in idoniedad d  elas  penas para  lograr  uma tute la  e ficaz  o ,  
incluso,  la  ausênc ia de lesión e fect iva a  causa del  compor tamiento  
prohibido−para a firmar  que  uma determinada prohibic ion penal  o  la  
punición de um concreto  comportamiento prhoibido carecen de  
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jus t i f icación,  o  que ésta  es escasa.  Pero,  por  out ra  par te ,  es to  es  
todo lo  que se pide a  la  categoria  del  “bien jur ídico”,  cuya func ión 
de l imi te  o  garantia  consis te  prec isamente em el  hecho de que la  
lesion de um b ien debe ser  cond ic ión necessár ia ,  aunque  nunca  
suficiente ,  para  just i ficar  su prohibición y punic ión como del i to . 213 
 
 

4.3.  Perspectivas limitativas à tarefa criminalizadora do legislador 

ordinário 

Ora, sabendo-se que a cada sociedade e a cada momento histórico 

correspondem uma Constituição e um direito penal, fica claro e evidente que 

o caráter do bem jurídico vai tornando-se mutável não só no aspecto temporal  

como também no âmbito espacial dos valores filosófico e  ideológico de um 

determinado ordenamento jurídico. 

 

Desta forma, somos condicionados a afirmar que o legislador está 

limitado aos valores sociais e, mais especificamente, aos valores sociais  

pautados na Constituição Federal como expressão máxima jurídica de uma 

dada sociedade. Daí,  mais uma vez nos recorremos ao magistério de Ferrajoli,  

ao afirmar que o fenômeno do constitucionalismo no Direito Penal pode ser 

identificado a uma segunda revolução, à do legalismo substancial, cabendo 

apontar que a primeira revolução foi  a do legalismo formal.214 

 

4.3.1.  Limitação negativo-constitucional ao direito penal 

Ora, a tese que contempla os valores explícitos constitucionais 

como os únicos que merecem a tutela penal pode não satisfazer às 

necessidades das comunidades em cada momento histórico. Por isso 

majoritariamente, aceita-se a tese no sentido amplo, que considera legítima a 

                                                 
213 FERRAJOLI,  Luigi .  Derecho y razón:  teor ia  del  garanti smo penal .  Trad.  Perfec to  
Ancrés Ibañes.  3 ªed.  Madrid:  Trot ta ,  1998,  p .471.  
214 idem. 



  

proteção penal de bens e valores com importância consti tucional ou, ao 

menos, que não estejam em conflito com tais valores. Com isso, garante-se 

que só sejam protegidos, penalmente, valores dignos de tal proteção, mas sem 

eliminar a capacidade de apreciação do legislador nem tampouco a 

adaptabilidade do Direito Penal às mudanças das condições socioculturais.215 

 

No entanto,  é na própria Constituição que encontraremos uma 

solução para essa si tuação, na medida em que toda criminalização que não 

desrespeita frontalmente o texto constitucional será admitida,  ainda que o 

valor tutelado não esteja albergado na Constituição, significando que, nessa 

concepção, não se exige para a criminalização que a Constituição tenha 

reconhecido a dignidade do bem a ser protegido pelo direito penal, tomando-

se ,desta forma, a Constituição como limite negativo deste. 

 

Ora,  percebe-se que este caráter limitativo negativo constitucional  

do direito penal em nada diferencia-se dos demais ramos jurídicos, em face da 

supremacia formal constitucional, em que o legislador ordinário não pode 

elaborar leis que contrariem o texto constitucional,  sob pena de 

inconstitucionalidade.Logo, seguindo tal raciocínio, o legislador não pode 

atribuir pena e nem tampouco criar bens incompatíveis com a Constituição.  

 

Em nosso caso, o professor Nilo Batista alerta que, mediante as 

teorias constitucionalistas do bem jurídico, está-se tentando positivá-lo, e 

que, na verdade, não há um catálogo de bens jurídicos imutáveis à espera do 

                                                 
215 CUNHA,  Mar ia  da Conceição Ferre ira  da.  Constituição e  cr ime:  uma perspect iva da 
cr iminal ização e  da descr iminal ização.  Porto :  Universidade Catól ica  Portuguesa ,  1995,  
p .195.  



  

legislador, pois, em seu entender, o que não pode ocorrer é uma 

criminalização contrária à Constituição. Assim dispõe: 

 
O bem jur íd ico põe-se  como s ina l  da lesividade (exter io r idade e  
al ter idade)  do cr ime que o  nega,  revelando e demarcando a o fensa.  
Essa mater ial ização da o fensa,  de um lado ,  contr ibui  para  a  
l imi tação lega l  da in tervenção pena l ,  e  de outro  legi t ima.  Por  i sso  
mesmo,  co mo parece  te r  percebido  Von Lisz t ,  o  bem jur ídico se  
si tua na fronte ira  entre  a  polí t ica cr iminal  e  o  d irei to  pena l .  Não há  
um catá logo de bens jur ídicos imutáveias a  espera do legis lador ,  
mas há re lações sócias mais complexas que o  legis lador  se  interessa  
em preservar  e  reproduzir . 216 

 
 

Janaina Paschoal sustenta a tese de que esses autores que defende 

tal tese negativista, não podem ser enquadrados como teóricos 

constitucionalistas do bem jurídico penal, por não admitirem que a 

Constituição esgote ( ou deva esgotar) os bens jurídicos passíveis de serem 

tutelados pela norma penal.217 

 

Contudo, merece discordar da autora, pois a teoria negativista prega 

que ao menos os valores socias estejam em conformidade com a Carta Magna 

sobre o prisma da supremacia formal constitucional, e que violações aos 

mesmos, legitimam a atuação do direito penal. 

 

4.3.2. Limitação positiva-constitucional ao direito penal 

Trata-se justamente daquela segunda acepção do princípio da 

legalidade, pautada não só na lei,  mas na própria Constituição, a qual  reflete 

os valores sociais e alberga o bem jurídico liberdade, potencialmente ferido 

                                                 
216 BATISTA, Ni lo .  Introdução cr it ica ao dire ito  penal brasi le iro.  8ªed .  Rio de Jane iro:  
Revan.  2002,  pp.95-96.  
217 PASCHOAL, Janaina  Conceição .  Const ituição,  criminalização e  dire ito  penal  
mínimo.  São Paulo :  Revis ta  dos Tribunais,  2003 ,  p .59.  
 



  

pelo direito penal. Essa teoria vê na Constituição um limite positivo ao 

direito penal, na medida em que o legislador ordinário só pode utilizar a 

tutela penal para proteger bens reconhecidos pela Constituição como caros à 

determinada sociedade. 

 

Assim, pois, merece destaque o liceu de Janaina Paschoal em 

afirmar que essa classificação, qual seja, a do direito penal como potencial  

espelho do texto constitucional e a do direito penal enquanto instrumento de 

tutela de direitos fundamentais, originou-se da análise de diversas obras de 

diversos autores que abordam a matéria, sendo certo que, entre eles, não 

existe uma pacífica divisão das teorias constitucionalistas do bem jurídico 

penal. 218 

Luis Regis Prado faz a seguinte classificação: 

O conscei to  de  bem jur ídico  deve  ser  infer ido na Const i tu ição ,  
operando-se uma espécie  de normat ivização de  dire t ivas  pol í t ico-
cr iminais.Podem ser  agrupadas em teor ias de  caráter  gera l  e  de  
fundamento  const i tuciona l  es tr i to .A divergência entre  e las é  tão-
somente quanto à  manei ra  de vinculação  a  Norma Consti tucional . 219 
 
 

Maria Conceição Ferreira da Cunha classifica da seguinte forma: 

Parece-nos,  no entanto ,  que as vár ias posições que fazem der ivar  da  
Const i tu ição o  parâmetro de legi t imidade da intervenção pena l ,  se  
podem enquadrar  em dois grandes grupos:  1 .Aquele que vê na 
const i tuição um quadro  de re ferencia  apar t ir  de pr inc ípios mui tos  
gerais ,  englobantes  da  unidade  de sentido  const i tuc iona l ,  como é o  
pr incip io  do Estado de direi to  mater ia l ,  democrát ico e  soc ial ;  2 .  No 
qua l  embora tenha também part ido des tes pr inc ípios gerais ,  em 
especial  a  concepção de Estado  const i tucional ,  vai  mais  longe e  
concre t iza mais as potencia l idades l imi tadoras da Consti tuição,  
exigindo uma harmonização entre  os valores pena is e  va lores  
const i tucionais,  ao  proibir  a  penal ização de condutas que não lesem 
ou pelo  menos  ponha em per igo os valores const i tucionais. 220 

                                                 
218 PASCHOAL, Janaina  Conceição.  Const ituição,  criminalização e  dire ito  penal  
mínimo.  São Paulo :  Revis ta  dos Tribunais,  2003 ,  p .60.  
219 PRADO, Luis Regis.  Bem jurídico-penal e  const ituição.  3ªed.  São  Paulo :RT,  2003,  
pp.62-63.  
220 CUNHA,  Mar ia  da Conceição Ferre ira  da.  Constituição e  cr ime:  uma perspect iva da 
cr iminal ização e  da descr iminal ização.  Porto :  Universidade Catól ica  Portuguesa ,  1995,  
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Uma observação a ser feita, merece destaque: as teorias negativistas 

quando comparadas com as teorias posit ivistas, ambas acabam refletindo o 

objetivo de limitar ainda mais o exercício do poder punitivo estatal, sendo por 

isso questionáveis todas as teses que advogam que dessas teorias deve 

decorrer o alargamento do direito penal. 

 

4.4.  Principios fundamentais de um direito penal democrático  

4.4.1. Conceito jurídico de princípio e os princípios limitadores ao jus 

puniendi 

 

A ciência do direito tem sido uma dogmática a partir da norma, 

tomando-a como um dado, e não uma ciência jurídica   acerca da norma 221.  

Esse problema tem sua origem em duas premissas adotadas pelo posit ivismo 

jurídico. De um lado, a idéia de que as normas são emanadas de um órgão 

legislador  inquestionável (democrático ou não) e  fruto de uma vontade 

legit imada por um poder polí tico, não jurídico e, portanto, fora do alcance da 

ciência do Direito.  

 

 Por outro lado, os efeitos sociais produzidos pelas normas, sua 

adequação aos anseios da sociedade, no sentido de dotar de alguma 

racionalidade as relações sociais, são aspectos que podem ser estudados pela 

sociologia, pela economia ou por qualquer outra ciência,  mas não pelo 

Direito.  O positivismo exagerado, no nosso entendimento,  fundamenta-se 
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numa suposta possibilidade de racionalizar o Direito,  como  estrutura sobre a 

qual se assenta a construção de uma sociedade, mas na verdade nada mais é 

que a afirmação do poder estatal influenciado, muitas vezes,  pelos interesses 

das classes dominantes.   

 

 Não tem sido sempre assim. Reações à dogmática jurídica pura têm se 

manifestado em inúmeros momentos da história do direito,  como em  Cesare 

Beccaria  ,  em quem encontramos a seguinte passagem acerca das leis: “não 

têm sido geralmente mais que o instrumento da paixão de poucos, ou nascem 

de uma fortuita e passageira necessidade: não são ditadas pelo frio  

observador da natureza humana .”222    

 

Ou em Norberto Bobbio: 

Confondere la  giust iz ia  con la  semplice giust iz ia  formale vuol  di re  
ne l la  maggier  par te  de i  cas i  confondere la  guist iz ia   con la  legal i tà .  
La legal i tà  è  pura e  semplice guist iz ia  formale,  perchè è  la  giust iz ia  
di  chi  ubb idiace al le  leggi .  Ma le  leggi  possono essere giuste  o  
ingiuste  secondo i l  cr i te r io  de l la  giust iz ia  sostanz ia le . 223 

  

 Não estamos com isso pregando o arbítrio do aplicador da lei, nem 

tampouco atribuindo a legit imidade da lei a um  sentimento de justiça  que,   

em sua origem, é individual, ainda que se possa identificar um sentimento de 

justiça coletivo preponderante, como defendem Cláudio Souto e Solange 

Souto224,  a part ir dos compostos SIV (sentimento, idéia,  valor) das mentes 
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individuais.    Entendemos, no entanto,  que a lei  pode e deve ser questionada 

para encontrar no atendimento aos princípios seu elemento justificador. 

 

Há uma diversidade de significados atribuídos ao termo  princípio  ,  

desde ser  sinônimo de normas axiologicamente fundamentais, como a 

liberdade ou a justiça, ou como conceitos jurídicos gerais,  a exemplo da 

presunção de inocência no direito penal,  ou da autonomia da vontade no 

direito civil ,  ou ainda como justificativa teleológica do direito, o bem estar 

social , por exemplo.  A expressão  princípio  é também empregada para 

designar fórmulas ou métodos de aplicação do próprio direi to (o acessório 

segue o principal,  por exemplo).   

 

Do ponto de vista dogmático, as fontes do direito são a lei225,  a 

analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Deste ponto de vista ,  

os princípios são certezas, ditadas expressamente pelo legislador, de 

aplicação genérica em conjunto com as demais normas jurídicas.   

 

 Encontramos,  basicamente, quatro correntes doutrinárias acerca do 

tema: (i) a que combate a concepção de princípios;   ( ii)  a que os identifica 

com normas de direito natural226 ,  especialmente associando-os à eqüidade;  

(iii)  a de influência positivista227 .  Com a escola histórica do direito, 

promove-se a  positivação  dos princípios, que passam a ter uma função 

                                                 
225 "  Ar t .  4º  LICC: Quando a le i  for  omissa ,  o  juiz  dec idirá  o  caso de acordo com a  
analogia,  os cos tumes e  os pr incíp ios gerais  do d irei to ."  
 
226 DEL VECCHIO, Giorgio .  Los pr incipios generales de l  derecho .  Barcelona,  Bosch,  
1971,  pp.  11 e  ss.  
 
227 CARNELUTTI,  Francesco .  Teoría general  de l  derecho.  Madrid ,  1955,  p .  116.  



  

subsidiária à lei. Os princípios,  inseridos nos textos legais,  funcionariam 

como válvulas de segurança para orientar a decisão daqueles casos concretos 

não expressamente previstos em lei;  (iv) a mais recente, conhecida por pós-

positivista. 

 

Entre os autores brasileiros, encontramos  a seguinte apreciação, que 

nos parece associada à concepção jusnaturalista, formulada  por Maria Helena 

Diniz228 :  “princípios gerais de direito,  que são cânones que não foram 

ditados, explici tamente, pelo elaborador da norma, mas que estão contidos de 

forma imanente no ordenamento jurídico .”   

 

Por mais tentador que seja este enunciado, sentimos dificuldade em 

adotá-lo, pois refere-se exclusivamente a valores,  originados de algo 

indeterminado  - já que as fontes do direito são a lei , a analogia, os costumes 

e os princípios gerais do direito (LICC, art . 4º) - uma   entidade 

extrajurídica229 .  Seria preciso recorrer ao jusnaturalismo para conhecê-los, 

pois os princípios, em concreto, só podem expressar-se por meio ou da lei, ou 

dos costumes (inclusive o judicial, isto é,  a jurisprudência).  

 

Atualmente,  encontra-se pacificado o entendimento pós-positivista, 

como ensina Paulo Bonavides: 

As novas Const i tu ições promulgadas acentuam a hegemonia  
axiológica  dos  pr incíp ios,  convert idos em pedestal  normativo sobre 

                                                 
228 DINIZ,  Maria  Helena.  Lei de Introdução ao Código Civ il  Brasi leiro interpretada .  São  
Paulo,  Sara iva,  1998 ,  p .  123.  
 
229 Ou,  como af irma Sanchís,   "Uma entidade " fantást ica" .  SANCHÍS,  Luis Pr ie to .  Ley,  
principios ,  derechos.  Madrid ,  Inst i tuto  de Derechos Humanos Barto lomé de las Casas,  
Univers idad Carlos I I I  de Madr id ,  Dykinson,  1998,  p .  49.  
 



  

o qua l  assenta todo o  edi fício  jur ídico dos novos si s temas 
const i tucionais.  . . .  É  na  idade do pós-posi t ivismo que tanto  a  
doutr ina do Dire i to  Natura l  como a do ve lho posi t iv ismo or todoxo 
vêm aba ixo. 230    
 

 

Seguindo esta tendência, merecem destaque os trabalhos de Paulo de 

Barros Carvalho, José Joaquim Gomes Canotilho, Ronald Dworkin e Robert  

Alexy que, reconhecendo os princípios como uma das espécies do gênero 

norma jurídica - pois tanto as regras quanto os princípios dizem o que deve 

ser -  tentaram identificar a diferença específica  e sua  função no 

ordenamento.   

 

José Joaquim Gomes Canotilho231,  por sua vez, afirma que o 

princípio é uma espécie da qual a norma é o  gênero – donde se conclui que as 

normas jurídicas são compostas por regras jurídicas e por princípios.  Entende 

que os princípios são multifuncionais,  pois podem ter tanto uma função 

normativa – inclusive não expressa no enunciado da regra jurídica  - quanto 

uma função argumentativa,  associada,  portanto,  a valores.   

 

No que tange ao direito penal,   para o seu estudo e compreensão na 

atualidade, não se pode olvidar da sua integração aos princípios 

constitucionais penais que limitam o jus puniendi. Destacam-se, dentre eles,  

após toda essa discussão, como bem pretende Diez Ripolles,  

t res grandes  bloques  de  pr inc ipios en torno  a  los cuales se  ha de 
es tructurar  la  intervenc ión pena l  garanti sta ,  y que pueden 
denominarse ,  respec tivamente,  los pr inc ipios de  la  protección,  de la  

                                                 
230 BONAVIDES, Paulo .  Curso de Dire ito  Constitucional .  São Paulo ,  Malheiros,  1992,  
pp.  237.  
 
231 CANOTILHO, José Joaquim Go mes.  Direito  Constituc ional e  teor ia  da Const ituição.  
Coimbra,  Almedina,  1991.  pp.  167 e  168 .    



  

responsab il idad,  y de  la  sanción:  E l  pr imero  de  el los  a t iende a  las  
pautas que  deben regi r  la  del imi tación de los contenidos a  proteger  
por  el  Derecho pena l .  El  segundo se ocupa de los requis i tos que  
deben concurr ir  en un determinado co mportamiento para que se  
pueda exigir  responsab i l idad  cr iminal  por  é l .  El  tercero at iende  a  
los fundamentos en vir tud de los cua les se  puede reaccionar  con 
sanc iones frente  a  una  conducta responsable  cr iminalmente. 232 
 

 

O direito penal existe para a tutela de bens jurídicos, os mais 

relevantes e contra ataques mais intoleráveis. De outro lado, somente quando 

os outros ramos do direito não resolvem o conflito é que pode ter incidência o 

Direito penal. Assim, niguém, de outro lado, pode ser punido pelo que pensa e 

pelo que é.Ainda, a tipiciadade exige, ademais,  que o fato exteriorizado seja 

ofensivo ao bem jurídico e só responde por ele quem o verdadeiramente 

praticou ou dele ao menos participou com dolo ou culpa e se tinha 

possibilidade de agir de modo diverso.  Ora, as penas devem também ser 

proporcionais, nunca desumanas e nem cruéis e, jamais podem o0fender a  

dignidade humana. Por força do pricípio da igualdade niguam pode ser 

discriminado arbitrariamente e em virtude do principio da legalidade, jamais 

pode-se conceber qualquer crime ou pena sem prévia cominação legal .  

 

Desta forma, em uma análise do traçado do poder punit ivo do 

Estado em um sistema democrático de direi to, há de se vislumbrar os 

princípios que são inerentes a um Direito Penal democrático. Estes princípios 

ou garantias próprias de um direito penal democrático, requerem sempre uma 

revisão precisa em razão do compromisso com a implementação concreta uma 

dada realidade.  
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4.4.1 A igualdade perante a lei  

 

Desde a Revolução Francesa e assim em todas as constituições  

atuais há sua presença em matéria penal. 

 

Agora bem, ele é um principio muito mais patente em nosso país e  

nos diversos latino-americanos por múltiplas razões econômicas,  sociais e  

culturais. Por isso que a sua perspectiva e ainda mais político-criminal da 

igualdade da lei  penal se transforma em um grande desafio. 

 

Esistem historicamente duas concepções da igualdade: a) a paritária 

e; b) a valorativa. Por força d aprimeira,  a lei deve ser genérica, impessoal e 

não pode comportar distinções; já em vistude da segunda, é possível que haja 

distinções, desde que justificada a diferença de tratamento, corrente esta 

aceita majoritariamente em nosso ordenamento jurídico.233 

 

4.4.2. O princípio da Proporcionalidade   

 

Conseqüência do princípio do princípio da igualdade, enquanto a 

pena  deve ser proporcional a gravidade do fato,  denota que toda intervenção 

penal só se justifica se adequada ao fim a que se propor e se necessária, pois 

toda medida restrit iva de direitos deve ser a menos onerosa possível. Além, é 

                                                 
233 es te  pr incíp io  foi  a  base const i tuc ional  do recente entendimento de que a  Le i  
10.259/2001,  que cr iou os juizados no âmbito  federal ,  deve também ser  aplicado no âmbi to  
da just iça es tadual .  Essa le i  definiu como infração de menor  potencia l  o fensivo o  de l i to  
até  do is anos.  



  

necessário que haja proporcionalidade e equilíbrio na medida ou pena. Logo, 

observa-se que se impõe um juízo de ponderação entre a restrição à liberdade 

que vai ser imposta e o fim perseguido pela punição, pois os referidos bens 

devem ser sopesados.  

 

4.4.3. O princípio da Ofensividade ou Lesividade  

Outro princípio básico garantista do direito penal democrático é o 

da lesividade ou ofesividade234,  sgnificando que o fato cometido para ser 

identificado como criminoso deve afetar concretamente o bem jurídico 

protegido pela norma, pois não há crime sem lesão ou perigo de lesão ao bem 

jurídico tutelado.235  

 

Esse mesmo Direito penal, de outro lado, move-se sob a égide da 

teoria da imputação objetiva236 assim como do princípio da ofensividade ao 

bem jurídico,237 tal como o Colendo STF interpretou o artigo 309 do CTB e o 

art . 32 da LCP −  cf.  STF, HC 80.362-SP, Ilmar Galvão, Informativo STF  n. 

230, de 28.05 a 01.06.01 −;  tal  como, também, posicionou-se (recentemente) o 

STJ diante da cancelada Súmula 174 – arma de brinquedo −  cf.  STJ, REsp 

213.054, José Arnaldo da Fonseca,  j .  24.10.01.  

 

Em conseqüência de todos esses avanços científicos na teoria do 

delito (e no Direito penal),  já não se pode conceber o fato típico (doloso) 

                                                 
234 Alguns autores preferm a denominação les ividade a  propósi to  de  Zaffaroni  e  Ferrajol i .  
235 GOMES, Luis  Flávio .  Principio  da  Ofensiv idade.  São  Paulo :RT,  2002.  
236  Cf .  JESUS, Damásio E .  de.  Imputação objet iva ,  São  Paulo :  Sara iva,  2000 .   
237 Sobre  o  pr incíp io  da o fensividade c f .  GOMES,  Luiz Flávio .  Princípio da ofensiv idade 
no Direito  penal . .  São Paulo:  RT,  2002 .   
 



  

senão quando presentes três (grandes) níveis ou categorias valorativas: (a) 

conduta criadora de um risco proibido relevante para o bem jurídico 

protegido; (b) produção de um resultado jurídico relevante (ofensa ao bem 

jurídico protegido) e (c) imputação subjetiva (dolo).   

 

4.4.4. O princípio da Responsabilidade ou Culpabilidade  

Conforme a história do princípio da culpabilidade, partindo de uma 

concepção psicológica e alcançando o seu estágio de concepção normativa,  no 

que ficou conhecido no direito penal como a evolução da teoria causal-

naturalista para a teoria finalista da ação, fica complicado falar em 

culpabilidade da pessoa jurídica, se apresentando como mais adequado o 

termo responsabil idade da pessoa jurídica. 

 

No entanto,  quando se adentra a este campo, se estar na esfera do 

chamado Direito Penal Econômico238,  que se trata de um direito – isso é 

confirmado pelos acontecimentos surgido a partir do inicio do século XX com 

o intervencionismo estatal – distinto do Direito Penal Clássico. Possui 

estruturas de definição de conceitos totalmente distintas. 

Bajo Fernandes e Silvina Bacugalupo239,  falam em culpabilidade ou 

aplicação de uma sanção penal em função de uma responsabilidade fundada 

em um estado de necessidade de prevenção do bem jurídico .  Mas também, 

lecionam sobre a capacidade de culpabilidade, em face de um defeito de 

organização e culpabilidade pela própria pessoa jurídica. Proclamando um 

                                                 
238 PIMENTEL, Manuel  Pedro.  Direito  penal Econômico .  São Paulo :  RT,  1973.  SANTOS,  
Gerson Pere ira  dos.  Direito  Penal  Econômico .  São Paulo :  Sara iva,  1981 .  
239 FERNANDES, Bajo,  BACUGALUPO, Si lvina.  Derecho Penal Econômico.  Madr id  :  
Editor ia l  Centro  de Estudios Ramón Areces ,  2001,  p .  119-133.  



  

divórcio definitivo ao princípio societas delinquere non potest ,  não que 

ambos os autores sustentem tal posição, mas em análise aos estudos daqueles 

que defendem. 

 

A culpabil idade ou responsabilidade da pessoa jurídica é uma 

questão que o Direito não pode se negar a enfrentar, porque, em primeira 

instância, se trata de um enfrentamento ao crime organizado, ou de forma 

mais ampla, ao chamado crime difuso e/ou coletivo. O Direito Penal moderno 

se pautou por uma busca incessante para eliminação da responsabilidade 

objetiva, realizando um abandono total a questão da responsabilidade 

coletiva, adotando os princípio da individualização e pessoalidade das penas.  

E, finalizando, com tal adoção, uma eliminação total da responsabilidade 

objetiva mediante o princípio da culpabil idade. 

 

Diante de tudo, existem aqueles que defende uma responsabilidade 

penal da pessoa jurídica, Tiedemann e Jakobs,  por entender que esta é capaz 

de ação, e outros, Gracia Martín, que não, por total  impossibilidade de ação.  

 

A responsabilidade fundada em um estado de necessidade de 

proteção ao bem jurídico  foi construída por Schunemann, 

es ta  nova perspect iva  se  logra es tabe lecendo um novo pr incíp io  de  
legi t imidade  para a  imposição de uma sanção.  O es tado de  
necessidade de  pro teção  do bem jur íd ico,  que surge  aqui ,  é  de uma 
si tuação s imi lar  ao estado de necessidade por  debil i tação de  
ef ic iênc ia  prevent iva no âmbito  da cr iminalidade de empresa ;  a  
culpabil idade por defei to  de organização ,  e laborada por  
TIEDEMANN (1977) ,  se  encontra  relac ionada com uma 
reelaboração do concei to  de culpabi l idade ( . . . )  com a idé ia  de  
sanção de mul ta  ap licável  a  uma empresa,  supr imindo a  vigência da 
conseqüência  acessór ia ,  reabr indo-se a  discussão acerca da  
na tureza jur ídica de  tal  sanção a  uma pessoa jur íd ica .  
TIEDEMANN, ace i ta  a  capacidade de ação da pessoa jur ídica ,  



  

entendo que a  exigência da  culpabi l idade no âmbito  de uma 
infração ad minis tra t iva  é  consideravelmente infer ior  a  exigida no  
âmbito  do Dire i to  Penal;  a culpab il idade própria  da pessoa  

juríd ica ,  é  ace i ta  por  HIRSCH sustentando que  as ações dos  órgãos 
ou representantes das  pessoas  jur ídicas const i tuem as ações  
próprias das mesmas.  Neste  sent ido,  se  admi te  a  ação da pessoa 
jur íd ica como uma ação real izada por  outra  pessoa ( fí sica) . 240 
 
 

 

Em definitivo, a perspectiva polí tico criminal significa 

determinação dos princípios básicos de um direito penal democrático. O 

desafio político criminal significa entender que todo princípio é só um 

programa de ação e requer a implementação em uma dada realidade concreta.  

 

4.5. As determinações constitucionais expressas: a propósito do caráter 

vinculatório do lesgislador e sua postura ante o Estado constitucional de 

direito  

 

A Constituição há muito deixou de ser entendida como mero 

documento de belas e boas intenções polí ticas; carta de exortações morais aos 

poderes públicos; apostila de recomendações aos gestores da coisa pública;  

epístola de aspirações realizáveis ao sabor das contingências do momento 

político, e do fígado dos ocupantes temporais do poder. Há muito morreu a 

idéia de carta política sem força de direito. 

 

Também, a idéia da Constituição como um instrumento de governo, 

insensível  às políticas públicas sociais,  e só envolvida com a proteção da 

liberdade individual e as garantias de cada indivíduo, já se tornou opinião da 

história das idéias político-consti tucionais do século XX. 

                                                 
240 BAJO FERNANDES e  SILVINA BACIGALUPO, op.  c i t . ,  p .  124-131 



  

 

A Constituição não é mais vista apenas como definidora de 

competências dos órgãos político-estatais, em consagração ao princípio da 

separação de poderes, nem só como a declaradora dos núcleos de direitos de 

defesa inderrogáveis do indivíduo, funcionando somente como Carta alheia 

aos interesses sociais em evolução e amoldada ao bom trato do status quo  

político e jurídico. 

 

Essa função de garantia da Constituição hoje é ladeada pela função 

programadora da atividade futura do estado e da sociedade; é acompanhada 

pela idéia de programação conformadora da ação estatal  e social.  Assim, a 

normatividade consti tucional não se endereça somente  aos órgãos do Estado, 

exigindo-lhe abstenções, inações e não interferências; ela também vincula os 

órgãos estatais a ações positivas,  à produção de políticas públicas tendentes a 

realizar os fins constitucionais plasmados na ordem jurídica. Políticas 

públicas realizáveis por meio de atos, processos e medidas administrativas; de 

leis e sentenças, através do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. 

 

Além do Estado, as Constituições contemporâneas (como as  

produzidas a partir do último quartel do século XX) também vinculam os 

particulares, numa normatividade constritora inclusive do Direito Privado, 

como antes nunca visto241.  

                                                 
241 Ver ,  e.  g . ,  José Joaquim Gome Canot i lho.  Civil ização do Direito  Constituc ional ou 
Const itucional ização do Dire ito  Civi l?  A Eficác ia  dos Direitos  Funda menta is na  
Ordem Jurídico-Civ il  no contexto do Dire ito  Pós-Moderno in:  -  Eros Roberto  Grau e  
Will i s  Sant iago Guerra Fi lho (org.) ,  Direito  Constituc ional –  estudos em ho menagem a  
Paulo Bonavides .  São  Paulo,  Malheiros,  2001,  p .  108-115;  Gilmar  Ferre ira  Mendes.  
Direitos Funda mentais:  ef icácia  das garantias  const i tucionais nas relações pr ivadas –  



  

 

Ao lado desta mudança revolucionária de função do texto 

constitucional, outra se destaca. A mudança de seu sentido ontológico: de 

carta política,  a norma de direito.  Hoje a Constituição é vista como um todo 

normativo, como um todo legal, como bloco de normas que constituem leis,  

valem como leis, como lei de todas as leis, heterodeterminando a produção, a 

interpretação e aplicação de todas as partes da ordem jurídica.  

 

Essas novas concepções potencializam a força normativa da 

Constituição (Konrad Hesse242) e lhe garantem a inescusável qualidade de 

norma jurídica - é a idéia de Constituição como norma (Garcia de Enterria243). 

A força normativa da Constituição, hoje,  indica a força de lei, força de 

direito, força de norma jurídica. E para esse rico raciocínio,  se o todo é lei,  

suas partes também o são; e se o todo é norma, as regras e princípios que o 

compõem também o são. 

 

A Constituição, então, como um grande Código da vida comunitária 

de uma nação, estabelece os principais valores de organização da vida em 

sociedade; fixa as formas de organização, investidura e exercício do poder;  

determina as formas e meios de defesa dos direitos e interesses tuteláveis dos 

cidadãos, dos grupos e movimentos organizados.  

                                                                                                                                                         
anál ise  da  jur isprudência da  Corte  Consti tuc iona l  Alemã.  in:  Direitos Funda menta is  e  
Controle de Constituc ionalidade:  estudos de  direi to  const i tuc ional .  São Paulo,  Celso  
Bastos Ed itor ,  1998,  p .  207-225;  Ricardo Luis Lorenze tt i ,  Fundamentos do Dire ito  
Privado:  Las Normas Fundamenta les de Derecho Privado.  São Paulo,  Revis ta  dos 
Tribunais ,  1998,  613 p .  
242 Ver  seu l ivro Força Normat iva da Constituição  [Die normat ive Kraf t  der Verfassung ] ,  
t rad.  Gi lmar  Ferrei ra  Mendes ,  Porto  Alegre,  Sérgio  AntonioFabr is ,  1991 .  
 
243 Ver  seu l ivro La Constituc ión co mo norma y el  Tribunal const itucional .  Madr id,  
Civitas ,  1981.  



  

 

Esses valores vêm mediados em forma de princípios e regras 

constitucionais, que são espécies do gênero norma constitucional. Eles são 

captados pelos três níveis de racionalidade da Constituição (segundo o 

magistério de Gomes Canotilho)244 - níveis estes componentes do consenso 

geral da comunidade sobre o que seja razoável em termos de proteção dos 

direitos humanos: o nível da racionalidade ética; o da racionalidade polí tica;  

e o da racionalidade jurídica. 

 

Neste sentido são os ensinamentos de Canotilho, segundo quem,  

Quando se  fa la  em bens  como a saúde pub lica,  patr imônio  cul tura l ,  
defesa naciona l ,  integr idade terr i tor ia l ,  famíl ia ,  a luda-se a  bens 
jur íd icos const i tucionalmente  recebidos e  não  a  qua isquer  out ros  
bens local izados numa  pré-posi t iva  or fem de valo res.  Os  bens 
jur íd icos de va lor  comuni tár io  não são todos e  qua isquer  bens que o  
legis lador  decla ra como bens da comunidade,  mas apenas aqueles a  
que fo i  const i tucionalmente confer ido o  caráter  de bens da  
comunidade. 245 

 
 

Ressalte-se,num parêntese, que o intervencionismo, inerente a uma 

democracia providencialista, corolário de uma consti tuição dirigente,  diverge 

do intervencionismo próprio dos regimes totalitários de governo.246 

 

Assim, nesta perspectiva, as constituições de vários países  

contemplam expressas obrigatoriedade de criminalização de condutas, como a 

Constituição Ital iana em seu art.13.4 que assim dispõe: 

La l iber tà  personale  è  invio lab ile .  

                                                 
244 Ver  seu l ivro Const ituição dir igente e  vinculação do leg islador .  Co imbra,  Almedina,  
1982.  
245 CANOTILHO, J .J .  Gomes.  Direito  const itucional e  teor ia  da const ituição .3 ªed .  
Coimbra:  Almedina,  1999,  p .1192.  
246 CARVALHO, Márc ia  Domet i la  Lima de .  Funda mentação const ituc ional do dire ito  
penal.  Por to  Alegre:  Safe,  1992,  p .42.  



  

Non è ammessa forma alcuna di  de tenz ione,  d i  i spezione o  
perquisiz ione personale,  né quals iasi  a l t ra  res tr iz ione del la  l iber tà  
personale,  se  non per  a t to  mot iva to  dal l 'Autor i tà  giud iziar ia  e  ne i  
sol i  cas i  e  modi previst i  dal la  legge.  
In cas i  ecceziona li  d i  necessi tà  ed urgenza,  ind ica t i  tassa t ivamente  
dal la  legge,  l 'autor i tà  di  Pubbl ica sicurezza può ado ttare  
provved imenti  provvisor i ,  che devono essere comunicat i  entro  
quaranto t to  ore al l 'Autor i tà  giud iz iar ia  e ,  se  questa  non l i  convalida 
ne l le  success ive quarantot to  ore ,  s i  intendono  revocat i  e  res tano  
pr ivi  d i  ogni  e ffe t to .  
E '  punita  ogni  violenza f i sica e  mora le  sul le  persone comunque  
sot toposte  a  res tr iz ioni  d i  l iber tà .  
La legge stabi l i sce i  l imit i  massimi  de l la  carcerazione preventiva .   

 

No que diz respeito a nossa constituição, temos o art .5º, incisos XLI 

e XLII,  assim: 

XLI - a  le i  punirá  qua lquer  d iscr iminação a tentatór ia  dos d ire i tos e  
l iberdades fundamentais ;  
XLII  -  a  prá t ica do  racismo const i tu i  cr ime inafiançável  e  
imprescr i t íve l ,  sujei to  à  pena de rec lusão,  nos te rmos da le i ;  
 
 

A sinalização da constituição no sentido da criminalização ou 

penalização de determinadas condutas, de qualque modo, não significa que a 

imposição de sanções penais seja uma operação legisferante automática.  

Recorde-se que o legislador goza, dentro dos limites estabelecidos na 

Constituição, d euma ampla margem de liberdade que deriva de sua posição 

constitucional e, em última instância, de sua específica legitimidade 

democrática. 

 

Maria Conceição Ferreira da Cunha aponta que,  

Mesmo em re lação ao ordenamento jur ídico a  que se re ferem,  as 
imposições const i tuc iona is expressas de c r iminal ização não  
oferecem mais  do que um apoio,  na medida em que s irvam de ponto  
de comparação,  de acordo com uma exigência de coerência  do 
si s tema penal  por  re ferencia  à  ordem va lorat iva const i tucional  e  
mesmo de coerênc ia  inte rna  do próprio  s i stema penal . 247 
 
 

                                                 
247 CUNHA, Maria  Conceição Fer reira  da.  Constituição e  cr ime:uma perspec tiva da 
cr iminal ização e  descr iminal ização.Por to:  Univers idade Cató l ica Portuguesa .  1995,  p .315.  



  

Não existe, portanto, uma obrigação de criminalização ou 

penalização automática, senão só uma indicação do valor do bem jurídico 

referido. Elevado merecimento de pena não significa automaticamente 

necessidade de pena.248 

 
4.6.  O Estado Social  e Democrático de Direito  
 

Inicialmente, o conceito de Estado Democrático de Direito Social  

deve ser entendido como uma estrutura jurídica e política, e como uma 

organização social e popular, em que os direitos sociais e trabalhistas seriam 

tratados como direitos fundamentais. Assim, vale dizer, os direitos sociais 

encontrar-se-iam sob a guarda de garantias institucionais que os defendessem 

do assédio privatista. 

 

O Estado Democrático de Direito Social é uma espécie de dever  

jurídico e bem poderia ser anunciado pela necessidade do fomento teórico e 

prático acerca do atual estágio em que se encontra o próprio estado da arte  da 

democracia, da federação e da República.  

 

Quanto à terminologia, considere-se que o social (que se segue ao 

substantivo do direito) aqui não se l imita ao sentido habitual  de se considerar 

que todo direito é social  (ou cultural quando se segue, por exemplo, a tríade 

Fato,  Valor e Norma)249,  uma vez que o direi to é um fato social (o conceito 

fundamental da sociologia funcionalista de Durkheim, com destaque para as 

                                                 
248 BIACHINI,  Alice.  Pressupostos materia is mínimos da tutela  penal.  São Paulo:  RT,  
2002,  p .50.  
249 Lembrando-se que a  teor ia  de Miguel  Rea le não rompe os l imi tes do chamado monismo 
es tata l :  uma vez que a  soberania legislat iva cont inua reduzida ao Estado.  



  

característ icas da exterioridade ,  generalidade, universalidade  e 

coercibil idade  da norma social ou jurídica).  Com a expressão direito social ,  

tampouco nos referimos ao notório pressuposto de que todo direito é polí tico,  

quer como processo legislativo, quer como dimensão polít ica inerente ao 

direito250 ou, mais restritivamente, como conjunto dos direitos políticos. 

Referimo-nos, então, ao direito de alcance propriamente social, global, geral,  

de relevância social, mas que também seja um direito composto de 

significados, exercício e usufruto social , como direito público e subjetivo que 

tenha de ser assegurado pelo Estado, a exemplo da educação e da saúde. 

 

Em sentido mais restrito ou técnico, o direito social pode ser  

interpretado para além da concepção das liberdades públicas ,  pois,  em se 

tratando de educação ou saúde pública, deve ser visto como dever público do 

Estado e assim, deve manter distante qualquer noção restritiva, como a 

própria idéia da concessão do direito pelo Estado – também não se admite 

qualquer tipo de permissividade individual quanto a esses direitos.251 Sob este 

aspecto, vê-se claramente,  nem todo direito é social,  pois há um direito 

democrático (antiautocrático) e republicano (coletivista, difuso, ontológico, 

universalista) e há outros tipos de direitos privatistas  ou restritivos, a 

                                                 
250 Dire ito  é  poder :  toda  relação jur íd ica  é  uma re lação  pautada  numa relação de  poder  ou 
força anter ior ,  que a  precede.  E ainda que o  monopólio  coerc i t ivo do Estado seja  l imi tado 
pela  regra da bi la tera l idade da norma jur íd ica,  em essênc ia,  é  a  pol í t ica  quem comanda ,  e  
não  necessar iamente o  d irei to ,  o  cer to ,  o  jus to ,  o  requerimento  legí t imo e tc .  
251 Porque a  negação desses dire i tos implica na  negação da idéia  de unidade global ,  
concei to  car í ss imo ao estudo do Estado.  Simplesmente ,  t ra ta -se da saúde e  da educação 
pública  e  sua negação  corresponde a  grave ofensa a  d ire i to  humano fundamental  (o  
fundamental  está  empregado aqui  como oposto ,  por  exemplo,  ao direi to  à  propriedade)  e  
inexpugnável .  



  

exemplo dos privilégios, das denominadas leis injustas252,  das chicanas 

variadas e outras tantas formas ardilosas e odiosas que tendem a varrer a 

justiça da prática social .253 

 

Direito social , portanto, refere-se à dimensão globalizada, integrada 

(não-excludente,  não-refratária ou meramente dogmática,  excessivamente 

formal ou sectária do direito), buscando-se a máxima realização da isonomia e 

da proporcionalidade. Neste sentido, também são direitos tendentes a alcançar  

os direitos econômicos e trabalhistas e não só os direitos individuais, civis e 

políticos - defendendo-se por isso a necessidade de serem cláusulas pétreas.  

No Brasil,  para que houvesse a consecução do modelo seria necessária a 

remoção dos entulhos, dos estorvos autoritários ou conservadores da estrutura 

estatal (política), dos tradicionalismos da Casa Grande  e do servil ismo da 

Senzala ,  bem como necessitamos aprofundar radicalmente a democracia 

(como democracia popular ativa,  cidadania democrática ,  com a prevalência 

dos direitos humanos e do princípio da dignidade humana). Pode-se dizer que 

o modelo visa ao socialismo, implementando-se polí ticas públicas e reformas 

institucionais que viessem a alterar a infra-estrutura sócio-econômica. 

 

Há ainda dois princípios prevalecentes,  oriundos do modelo político 

precedente (o típico Estado Democrático de Direito), que são a legitimidade 

justa  e a justiça social  (artigos 170 e 193 da CF.). Como alerta José Afonso 

da Silva, a Constituição de 1988 já traz a previsão de que os direitos sociais 

                                                 
252 Baseadas na disposição  e  imposição de barre iras socia is  e  pessoais ar t i f ic iais ,  como se  
a  na tureza pr imasse pela  negação da autonomia,  i sonomia,  auta rquia e  igualdade de 
direi tos e  de legi t imidade.  
253 Mais d ire tamente,  t rata -se dessas ar t imanhas  judiciais  que  te imam em varrer  a  just iça  
da prát ica forense e  do cotidiano dos mais pobres.  



  

devem ser praticados, efetivados (não constituindo finalidade ,  mas sim 

questão jurídica)254,  ou seja, a prática dos direitos sociais é a essência do 

conceito. No Estado Democrático de Direito, ainda na expressão de José 

Afonso da Silva, as leis devem modificar o status quo  sob a diretriz do 

Estado,  

pois ele  tem que estar  em condições de real izar ,  mediante le i ,  
in tervenções que impl iquem diretamente uma a l teração na si tuação 
da comunidade.  S igni f ica dizer :  a  le i  não deve ficar  numa esfera  
puramente normativa,  não pode ser  apenas le i  de arbi tragem, pois 
precisa inf luir  da real idade social . 255 
 

 

De forma objetiva, se há segurança jurídica,  devem-se abarcar e 

absorver os direi tos sociais e trabalhistas, a exemplo de uma segurança 

jurídica social .  Em outro destaque de José Afonso da Silva, deve haver uma 

participação crescente do povo no processo decisório e na formação dos atos  

de governo.256 No conceito, portanto,  deve-se destacar a conjunção entre ação 

e consciência, técnica e práxis, conhecimento e virtude política ,  tendo-se 

clareza de que lhe é essencial a saúde e a educação pública.257 Nesse contexto, 

aliás, e em conformidade com o que viemos analisando, toda educação deveria 

resultar no alargamento da liberdade positiva, mas agora investida no dever 

objetivo de proteger o público. 

 

Para fixar o conceito, vale frisá-lo: Estado Democrático de Direito 

Social é a organização do complexo do poder em torno das instituições 

                                                 
254 SILVA, José Afonso.  Curso de Dire ito  Constituc ional posit ivo .  22ª  ed.  Malheiros  
Editores  Ltda :  São  Paulo,  2003.  
255 SILVA, José Afonso.  Curso de Dire ito  Constituc ional posit ivo .  22ª  ed.  Malheiros  
Editores  Ltda :  São  Paulo,  2003.  
256 O próprio  José Afonso enumera os ar t igos conectados a  esse f im,  na Const i tu ição  
Federal :  arts.  10;  14 I  a  I I I ;  29,  XII  e  XIII;  31,  3º ,  49,  VX; 61,  2º ,  198 III ;  204,  I I  (conf.  
nota  60,  p .  119) .  
257 Uma educação técnica  sem dúvida,  mas a  ess a  al tura um ensino públ ico (popular ,  
mass ivo) ,  gra tui to ,  obr iga tór io  e  de  qual idade.  



  

públicas, administrat ivas (burocracia) e políticas (tendo por a priori  o Poder 

Constituinte), no exercício legal  e legít imo do monopólio do uso da força 

física (violência), a fim de que o povo (conjunto dos cidadãos ativos), sob a 

égide da cidadania democrática, do princípio da supremacia constitucional e 

na vigência plena das garantias, das liberdades e dos direitos individuais e 

sociais, estabeleça o bem comum, o ethos  público, em determinado território, 

e de acordo com os preceitos da justiça social (a igualdade real), da soberania 

popular e consoante com a integralidade do conjunto orgânico dos direitos 

humanos, no tocante ao reconhecimento,  defesa e promoção destes mesmos 

valores humanos.   

 

Diante de todo o exposto, nada melhor do que buscar uma 

apreciação da consagração do Estado Social no constitucionalismo 

democrático no liceu do professor Paulo Bonavides em que, 

à conclusão de que es te  supera defini t ivamente o  antigo Estado 
l iberal ,  e  ,  segundo a tese que sustentamos,  tanto  se  co mpadece com 
o total i tar i smo,  como também com a  democrac ia .  O Estado soc ia l  
signi fica in tervenc ionismo,  patronagem e paternal ismo.O Estado  
soc ial  da democrac ia  se  dis t ingue,  em suam, do Estado Social  dos  
si s temas tota l i tár ios por  oferecer ,  concomitantemente,  na sua fe ição  
jur íd ico-const i tucional ,  a  garant ia  tute lar  dos d ire i tos da  
personalidade. 258 

 

4.6.1. Bem jurídico, direito penal e Estado social e democrático de direito 

 

A tendência intervencionista do Estado social contudo em alguns 

países, transformou-se em sistemas polí ticos total itários, o que culminou num 

período que se permeou entre as duas Guerras Mundiais.  A experiência dos 

horrores que  trouxe consigo (primeiro na paz e logo com a guerra),fez-se 

                                                 
258 BONAVIDES, Paulo.  Do estado l ibera l  ao  estado soc ial .  São Paulo:  Sara iva.  1961,  
pp.231-233.  



  

evidente a necessidade de um Estado que, sem abandonar seus deveres para 

com a sociedade, quer dizer, sem deixar de ser social ,  reforçou seus limites 

jurídicos  em um sentido democrático .  Surgiu, asim, a fórmula sintética de 

"Estado social e democrático de direi to" acolhida na própria Consti tuição 

alemã do pós-guerra, servindo de modelo para diversas constituições, e, em 

nosso caso, a Constituição Federal  de 1988, que apesar de não trazer 

explici tamente essa terminologia, o seu conteúdo contempla os pincipios de 

um Estado social e democrático de direito.259 

 

Ora, o direito penal tem sua razão de ser em um Estado social e 

democrático de direito porque é o sistema que garante a proteção de bens 

jurídicos na qualidade de interesses muito importantes para o sistema social e 

protegido pelo direito penal. A tutela penal não pode vir dissociada do 

pressuposto do bem jurídico, sendo considerada legít ima sob a ótica 

constitucional, quando socialmente necessária. Isso vale dizer, quando 

imprescindível para assegurar as condições de vida,  o desenvolviemtno e a 

paz social , tendo em vista o postulado maior da liberdade, verdadeira 

presunção de liberdade e da dignidade da pessoa humana.260 

 

Desta forma, a função do direito penal em um Estado social e 

também democrático   de direito ,  há de estar sujeita, como sabemos, a certos 

                                                 
259 MIR PUIG, Santiago .  Funcion de la pena y teoria del delito en el estado 
social y democrático de derecho.  2ª ed.  Barcelona: Bosch. 1982. 
 
260 PRADO, Luis Regis.  Bem jurídico-penal e  const ituição.  3ªed.  São  Paulo :RT,  2003,  
p .70.  
 



  

l imites, pois o bem jurídico não pode ser incompatível com o quadro 

axiológico-constitucional. 

 

Ora, a linha seguida por Bustos Ramirez,  no sentido de esclarecer o 

que há além do bem existencial , é dizer, sobre quais bases ele se assenta, nos 

leva a si tuar o estudo do bem jurídico na realidade social , que é o âmbito 

típico do direito, na análise dos confli tos sociais aos quais o o direito, e 

especificamente, o direito penal, deve dar resposta. O referido autor aponta 

para o seguinte:  

Una po lí t ica cr imina l  en cuanto t iene que  par t ir  de l  mundo  rea l  y  
por  tanto  ut i l izando metodología y técnicas propias a l  estud io de  
los fenómenos soc ia les ,  necesar iamente tendrá que l legar  a  la  
conclusión que e l  pr inc ipio  de igua ldad en que  se funda El  Estado  
no es una rea l idad ,  s ino sólo  un programa.  Esto  es ,  que hay 
discr iminac ión,  que se da una des igua l  d is tr ibución de la  
cr iminal ización,  del  poder  de definir  lo  cr imina l ,  por  tanto  no sólo  
de bienes e  ingresos.  Luego ,  un pr imer  aspecto  a  considerar  es la  
necesidad de red is tr ibu ir  e l  poder  de cr imina lización,  de modo 
entonces  de ir  descendiendo  las  cuotas de  discr iminación.  A su vez  
el lo  s igni f ica que tal  redistr ibución ha de abarcar  todo  el  s is tema  
cr iminal ,  las leyes,  la  polic ía ,  e l  proceso ,  e tc .  Por  eso,  aunque 
parezca paradoja l  no  es extraño que,  por  una par te ,  se  
descr iminal ice compor tamientos (del i tos de baga tela ,  hechos que no  
afec tan a  un b ien jur ídico ,  e tc . ) ,  más al  mismo t iempo se  
cr iminal ice o tros (así  hechos contra  el  medio ambiente,  contra  la  
cal idad de l  consumo,  etc . )  De  ahí  también que no puede sorprender  
que a  los jóvenes se  les  excluya del  si s tema penal  de los mayores,  
pero al  mismo t iempo se  configure  un derecho penal  j uvenil . 261 

 

Assim, em um verdadeiro Estado social e democrático de direito, o 

direito penal pode e deve continuar a ser considerado de ultima ratio ,  não 

podendo haver uma obrigatoriedade incondicional de criminalização, mas sim, 

uma possibilidade de criminalização, na medida do necessário,  mesmo nos 

casos de “determinações” constitucionais expressas. 
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Conclusão 

 

De tudo que expusemos aqui,  observa-se que há um certo consenso 

em relação a algumas idéias: a) a missão basilar do direito penal é a proteção 

exclusiva de bens jurídicos e; b) que este princípio tem embasamento 

constitucional. 

 
 

Seguindo esta linha de raciocínio orientação, existem correntes 

transcedentalistas político-criminais que buscam  o núcleo do bem jurídico na 

Constituição e outras que tendem a formalizar o bem jurídico pela via do 

sistema social,  como imanente a este. 

 

 Do exposto, conclui-se não ser razoável a argumentação de que o 

Estado social (desde que democrático de direito) e, por conseqüência, as 

constituições obrigam a uma criminalização, pois o que existe é a 

possibilidade de intervenção estatal , quando se fizer necessária, para garantir 

o indivíduo dentro do convívio social. 

 

De qualquer maneira, as fomulações imanetistas, ao conceberem o 

bem jurídico de forma normativista, dentro de um sistema jurídico, são 

formais e abstratas,  convertendo o bem jurídico em uma pura categoria 

valorativa, esvaziando completamente o seu conteúdo e a sua função crítica,  

cumprindo  funções simplesmente interpretativas e sistemáticas. 

 



  

Ao contrário, deve-se buscar a origem do bem jurídico, não em uma 

decisão do legislador, mas em algo de natureza prévia: dentro da própria 

sociedade. 

 

Assim, segundo o liceu de Canotilho, qualquer decisão de legislar 

no âmbito penal é uma decisão relativamente à qual se poderia afirmar, com 

alguma dose de excesso, que não existe l iberdade de conformação legislativa.  

Isto em um triplo sentido: 1.a função do direito penal é apenas a de proteger 

os bens jurídicos;2. as possibilidades de incriminação dependem dos 

interesses,  situações ou funções que sejam elevadas à dignidade de bem 

jurídico no contexto da ordem axiológica jurídico-constitucional;3.a 

intervenção do direito penal só se justifica se não for possível  o recurso a 

outras medidas igualmente eficazes,  mas menos violentas.262 

 

Em um Estado social e democrático de direito, o legislador sabe o 

máximo que deve chegar, não existindo, no entanto,   um mínimo previamente 

determinado. Logo, percebe-se ser impossível  apontar qualquer tipo de 

exceção relativamente a determinação expressa, ou a indicação de 

criminalização, pois, para fins de legislação penal, ou de tipificação, deve 

haver absoluta e concretamente necessidade da medida, sendo impossível  

admitir-se uma obrigatoriedade de criminalização a priori em qualquer Estado 

que se julgue democrático. 

 
 
 
                                                 
262 CANOTILHO, J .J .Gomes.  Const ituição dirigente e  v inculação  do leg is lador:  
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Coimbra ed ito ra. ,  1994 ,  p .317.  
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