
FAE  Centro Universitário

Revista Justiça e 
Sistema Criminal
Modernas Tendências do Sistema Criminal

Rev. Justiça e Sistema Criminal Curitiba v. 4 n. 7 p. 1 - 248 2012



Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus

Presidente
Frei Guido Moacir Scheidt, ofm

Diretor-Geral
Jorge Apóstolos Siarcos

FAE Centro Universitário

Reitor da FAE Centro Universitário
Diretor-Geral da FAE São José dos Pinhais

Frei Nelson José Hillesheim, ofm
Pró-Reitor Acadêmico
Diretor Acadêmico
Diretor de Legislação e Normas Educacionais

André Luis Gontijo Resende
Pró-Reitor Administrativo

Régis Ferreira Negrão
Diretor de Campus – FAE Centro Universitário

Antonio Lazaro Conte
Diretor Acadêmico da Faculdade FAE São José dos Pinhais

Marcus Vinicius Guaragni
Coordenador dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu

Gilberto Oliveira Souza
Coordenador dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu

José Henrique de Faria
Secretário-Geral

Eros Pacheco Neto
Diretor do Instituto de Ciências Jurídicas

Sérgio Luiz da Rocha Pombo
Ouvidoria

Samar Merheb Jordão
Diretor de Relações Corporativas

Paulo Roberto Araújo Cruz

Editor
Paulo César Busato

Editoração FAE
Amália Patricia Valle Brasil (Diagramação)
Ana Maria Oleniki (Diagramação)
Braulio Maia Junior (Diagramação)
Edith Dias (Normalização)
Eliel Fortes Barbosa (Diagramação)
Mariana Prado Mueller (Coordenação) 
Marcela Narvaéz Botero (revisão de linguagem espanhol)
Mariana Bordignon Strachulski de Souza (revisão de texto)
Priscilla Zimmermann Fernandes (revisão de texto)

Coordenador do curso de Direito
Eduardo Saldanha

Coordenador do Grupo de Estudos Modernas Tendências do 
Sistema Criminal

Paulo César Busato

Pesquisadores do Grupo de Estudos Modernas Tendências do 
Sistema Criminal

Airto Chaves Junior 
Alex Wilson Duarte Ferreira
Alexandre Ramalho de Farias 
Alexey Choi Caruncho 
Almério Vieira de Carvalho Júnior 
Ana Maria Lumi Kamimura Murata 
Anne Carolina Stipp Amador 
Bibiana Caroline Fontella 

Revista Justiça e Sistema Criminal. v. 1, n. 1, jul./dez. 2009 -
     Curitiba: FAE Centro Universitário, 2009 -
          v.         ilust. 

     Semestral
     ISSN 2177 - 4811

     1. Direito penal - Periódicos. I. FAE Centro Universitário

    CDD 341.5

Os artigos publicados na Revista Justiça e Sistema Criminal são de inteira responsabilidade de seus autores. As 
opiniões neles emitidas não representam, necessariamente, pontos de vista da FAE Centro Universitário.

A Revista Justiça e Sistema Criminal tem periodicidade semestral e está disponível em  www.sistemacriminal.org.
Endereço para correspondência:

FAE Centro Universitário  
Rua 24 de Maio, 135 – 800230-080 – Curitiba – PR – Tel.: (41) 2105-4098.

Camila Rodrigues Forigo 
Carolina de Freitas Paladino 
Clara Moura Masiero 
Danyelle da Silva Galvão 
Décio Franco David 
Denise Luz 
Emília Merlini Giuliani 
Fábio André Guaragni 
Fábio da Silva Bozza 
Fernando Antônio Carvalho Alves de Souza 
Gabriel Ribeiro de Souza Lima 
Jacson Luiz Zilio 
João Paulo Arrosi 
José Roberto Wanderley de Castro
Júlia Flores Schütt
Larissa Horn Zambiazi
Leandro Ayres França
Márcio Soares Berclaz
Maria Fernanda Loureiro
Mariana Andreola de Carvalho Silva
Marlus Heriberto Arns de Oliveira
Michelangelo Cervi Corsetti
Odoné Serrano Júnior
Paulo César Busato
Regina Lúcia Alves Carneiro
Rodrigo Jacob Cavagnari
Rodrigo Leite Ferreira Cabral
Rodrigo Régnier Chemim Guimarães
Sandra Regina Sbizera da Silva Busato
Silvia de Freitas Mendes
Stella Maris Piegel
Stephan Nascimento Basso
Tahena Vidal Andrade
Tatiana Sovek Oyarzabal

Conselho Editorial e Consultivo
Alexey Choi Caruncho (FEMPAR)
Alfonso Galán Muñoz, Dr. (Universidad Pablo de Olavide)
Carlos Roberto Bacila, Dr. (UFPR)
Carmen Gomez Rivero, Dra. (Universidad de Sevilla)
Cezar Roberto Bitencourt, Dr. (PUC - Porto Alegre)
Diego Araque (Universidad de Medellín, Colômbia)
Edgar Hernán Fuentes Contreras (Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Colômbia)
Elena Nuñez Castaño, Dra. (Universidad de Sevilla)
Fábio André Guaragni (Unicuritiba)
Fernando Antonio Carvalho Alves de Souza (Universidade 
Maurício de Nassau)
Francisco Muñoz Conde, Dr. (Universidad Pablo de Olavide)
Jacinto Nélson de Miranda Coutinho (UFPR)
Leandro Gornicki Nunes (Univille)
Marcus Alan de Melo Gomes, Dr. (UFPA)
Mauricio Stegemann Dieter, Msc (FAMEC)
Nilo Batista (UFRJ)
Paulo César Busato, Dr. (FAE, UFPR)
Pricilla Placha Sá (UFPR, PUC-PR)
Ricardo Rabinovich-Berkmann (UBA, Argentina)
Rodrigo Régnier Chemim Guimarães, Msc (FAE, Unicuritiba)
Rodrigo Sánchez Rios (PUC-PR)
Salo de Carvalho (UFRGS)
Sérgio Cuarezma Terán, Dr. (Universidad Politécnica de 
Nicaragua)
Vera Malaguti Batista (ICC)

Distribuição
Comunidade científica: 300 exemplares



Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 7, jul./dez. 2012

Apresentação

A Revista Justiça e Sistema Criminal já atingiu uma difusão bastante grande entre 
os operadores do Direito, a comunidade científica e todos os que têm interesse na 
matéria penal.

Esse êxito é claramente uma derivação do material de qualidade nela inserido.

São muitas as revistas jurídicas que transitam pelas bibliotecas coletivas e 
individuais, públicas ou privadas, acadêmicas ou operativas. Muitas delas têm vida 
efêmera, mesmo atendendo às formalidades que, em um momento ou outro, a estrutura 
de avaliação acadêmica exige. Outras, conquanto atinjam a cobiçada longevidade, 
porque demasiadamente ocupadas com as questões formais durante o processo de sua 
afirmação, correm o risco de descurar do seu conteúdo e jamais serem reconhecidas 
como publicações importantes.

Cientes dessas dificuldades, todos nós que fomos coletivamente responsáveis pela 
vida da Revista Justiça e Sistema Criminal fizemos uma opção: a qualidade dos textos. 
Essa opção partia do pressuposto de que o reconhecimento, tardando ou não, viria, 
desde que protegido o conteúdo.

Aos poucos, fomos aprimorando a forma que hoje aparece consagrada, com 
equilíbrio de formato editorial: dez artigos por número, uma resenha de clássicos, divisão 
em blocos de seções, sempre com seção internacional, seção nacional de contribuições 
exógenas aos membros do Grupo de Pesquisas e outra seção, sempre menor, de trabalhos 
de membros do Grupo de Pesquisas.

Os artigos são revisados e selecionados por mais de uma pessoa, quase sempre 
pessoas de escolas, estados e até países diferentes do autor, preservando a identidade 
deste com sigilo.

Essas providências, que pareceram sempre exigências de ordem lógica, derivadas 
da pretensão de preservação de um padrão de qualidade, compõem, como todos sabem, 
as bases de avaliação do Sistema Qualis.

Até este número 7, editado em nosso 4o ano de atividade, optamos por não ser 
avaliados, esperando solidificar, antes, o interesse pela revista.



Agora, é chegado o momento da avaliação.

Para isso, nosso Conselho Editorial e nosso Conselho Consultivo foram ampliados, 
visando a uma oxigenação maior ainda, e foram convidados vários membros adicionais 
àqueles que já figuravam. O sistema double pair blind view foi formalmente implantado. 
Com isso, cumprimos formalmente o que já se alcançava materialmente. O resultado é 
o volume que o leitor tem nas mãos. 

Abrimos este volume, como não poderia deixar de ser, com o nosso colaborador 
internacional mais ativo, o catedrático da Universidad Pablo de Olavide, de Sevilha, 
Espanha, Prof. Dr. Francisco Muñoz Conde. O trabalho é denominado Un caso limite 
entre justificación y exculpación: la legítima defensa putativa. O Prof. Muñoz Conde, 
acostumado a transitar entre sistemas jurídicos diversos, faz a análise de um caso que é, 
na sua visão, o elo perdido entre a clássica divisão de injusto e culpabilidade no plano 
dogmático. A abordagem, como sempre, resulta interessante e atual, especialmente 
neste ano de 2013, em que o Prof. Muñoz Conde ministrará um curso sobre história da 
dogmática jurídico-penal em Curitiba. Nada mais apropriado. 

O segundo trabalho é a versão formatada para artigo de uma conferência ditada 
pelo Prof. Dr. Winfried Hassemer, filósofo do Direito e penalista alemão que desponta 
claramente como principal expoente da chamada Escola de Frankfurt de Direito Penal. 
Essa conferência, denominada Los Rostros del Derecho Penal, foi proferida pelo Professor 
Hassemer, assim mesmo, em espanhol, por ocasião do seu doutorado Honoris Causa 
pela Universidad Pablo de Olavide, em Sevilha. O Prof. Hassemer aborda, no trabalho, 
as facetas do Direito Penal no curso de sua evolução técnico-jurídica, revelando nuances 
insuspeitadas dos diferentes sistemas de imputação. 

A seção internacional faz ainda uma homenagem à recente aposentadoria do 
Prof. Bernd Schünemann, de Munique, Alemanha, com a inserção de um texto de sua 
lavra, traduzido pelo Prof. Dr. Luís Greco. O texto leva adiante o tema do paternalismo 
em Stuart Mill já inaugurado em nossa revista número 6, com trabalhos de outros autores. 
O artigo se chama A crítica ao paternalismo jurídico-penal – Um trabalho de Sísifo? e 
utiliza a analogia mitológica para fazer uma leitura sobre a disponibilidade dos bens 
jurídicos em Direito Penal e sua relação com a autonomia individual, vistos pelo filtro 
do paternalismo. 

Neste número, dada a excepcional aceitação da revista no exterior, em especial 
nos países de língua espanhola, por força do bilinguismo adotado desde o primeiro 
volume, decidimos distender a seção internacional, incluindo nela ainda o quarto artigo. 
Uma contribuição vinda dos Estados Unidos da América, novamente do Prof. Gerald 
Dworkin, com a qual ele complementa as observações já trazidas na revista número 6, 



com o título Paternalismo: algumas novas reflexões. No estudo, o Prof. Dworkin examina 
as formas de paternalismo e sua relação com a liberdade de ação e informação.

A transição para a seção de autores brasileiros é extremamente suave e passa 
quase despercebida ao leitor, na medida em que o artigo de abertura preserva o tema 
tratado no anterior, levando o título A crítica de Stuart Mill ao paternalismo. Além disso, 
o próprio autor, embora brasileiro, desde há muito se encontra vinculado ao cenário 
acadêmico europeu, especialmente o alemão, em que desenvolve a parte principal de 
seu trabalho acadêmico. O autor é o Prof. Dr. Luís Greco. O artigo aborda os principais 
argumentos com que Mill defende sua famosa crítica ao paternalismo, vendo-os de modo 
analítico e sustentando que eles não são capazes de fundamentá-la de modo satisfatório.

Ainda na seção brasileira de autores convidados, vem do Rio Grande do Sul a 
colaboração da Prof. Denise Luz, com um artigo sobre A formação da convicção judicial 
no sistema acusatório do projeto de reforma do Código de Processo Penal brasileiro e 
o (des)valor das ‘provas’ colhidas na fase pré-processual. O artigo trata do Projeto de 
Reforma do Código de Processo Penal brasileiro, expresso no Projeto de Lei nº 156/09, 
aprovado no Senado Federal em dezembro de 2010 e encaminhado para a Câmara dos 
Deputados para revisão, em que tramita sob o nº 8.045/10, focando a questão específica 
da investigação criminal pré-processual e seu valor probatório. Procura-se harmonizar 
o conflito entre o sigilo e a busca de eficiência na investigação pré-processual com o 
exercício da garantia do contraditório no processo mediante a apresentação de critérios 
de interpretação das normas previstas no Projeto de Reforma. Um tema, portanto, atual 
e candente no plano do Direito Processual Penal. 

E a vocação polemista não termina aqui. 

O artigo subsequente, da lavra do professor mineiro Domingos Sávio Calixto, 
com o título Do dolo como tecnologia de linguagem na economia da culpabilidade, põe 
em xeque a categoria do dolo, o qual sustenta ser formado com partes da Psicologia, da 
Criminologia e da Política Criminal e ressuscitado por cientistas do Direito Penal mediante 
choques positivistas, à moda de um verdadeiro Frankenstein jurídico. 

Na preservação do viés crítico da política criminal que sempre marcou todos os 
números da revista, aparece o artigo do Prof. Dr. Cláudio Alberto Gabriel Guimarães, 
do Maranhão, com o título Reflexões acerca do controle social formal: rediscutindo os 
fundamentos do direito de punir. 

O Prof. Cláudio reacende a discussão acerca da necessidade premente de busca 
por avanços nos argumentos teóricos que tencionem justificar o exercício do controle 
social formal executado pelo Estado, conectando-a com os fins que justificam a própria 
existência do Estado.



Sem dúvida alguma, essa discussão conduz às bases contratualistas do Estado- 
-Nação, que justamente compõem a passagem para o bloco de artigos dos membros do 
Grupo de Pesquisas, com o trabalho do Prof. Rodrigo Leite Ferreira Cabral, intitulado 
“O contrato social de Rousseau e a cláusula de igual tratamento: por um direito penal 
impessoal, sem amigos nem inimigos”.

No artigo, o autor pretende analisar as possíveis influências do pensamento de 
Rousseau no Direito Penal atual, abordando em especial a cláusula de igual tratamento 
oriunda de sua obra filosófica, justificando, com base na proposta de Rousseau, a 
ilegitimidade da existência de um Direito Penal do Inimigo, em que o Estado afasta a 
proteção jurídica a determinados cidadãos, bem como de um Direito Penal do Amigo, em 
que o Estado imuniza determinados cidadãos do alcance das normas e da repressão penal.

O último artigo do bloco local é firmado pela pesquisadora Luciana Tramujas 
Azevedo Bueno, levando o título de O regime inicial e a substituição da pena privativa 
de liberdade por restritiva de direitos para os crimes hediondos ou equiparados, no qual é 
traçada uma panorâmica sobre um dos temas polêmicos do Direito Positivo enfrentados 
recentemente pelas cortes superiores do Brasil, apresentando as principais nuances 
técnicas envolvidas nas discussões.

Desse modo, procura-se também inaugurar uma perspectiva de crítica aos 
julgados superiores brasileiros, circunstância que aproxima a discussão acadêmica da 
práxis jurídica, com evidente ganho simbiótico. Espera-se, nos números subsequentes, 
firmar a tendência de manter sempre um artigo de crítica à jurisprudência.

Fecha o volume, mais uma vez, o trabalho preciso e metodologicamente 
cuidadoso de Michelangelo Corsetti, em mais uma resenha dos clássicos, desta vez com 
um comentário preciso sobre A doutrina do delito-tipo, de Ernst Von Beling.

Espero que o leitor desfrute da revista com o mesmo entusiasmo que nos levou 
a compilá-la.

Curitiba, junho de 2013.

Paulo César Busato

Editor e coordenador do Grupo de Estudos Modernas 
Tendências do Sistema Criminal
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RESUMEN

El presente artículo trata del problema de la legítima defensa cuando el sujeto que se 
defiende cree que va a ser víctima de un ataque inminente que realmente no existe. En el 
artículo se propone utilizar el criterio de «una persona razonable situada en las circunstancias 
del autor» como fórmula para distinguir entre la defensa como justificación y la que toda 
lo más puede considerarse como una causa de exculpación.

Palabras Claves: Legítima Defensa. Causa de Justificación. Causa de Exculpación.

ABSTRACT

This article deals with the problem of self-defense in cases when the defender believes to 
be a victim of an attack that in fact does not exist.To solve this case, the proposal in this 
article is to use the criteria of «a reasonable person placed in the author’s circumstances» 
to distinguish self-defense as claim of justification and self-defense as merely excused.

Keywords: Self-defense. Justification. Excuse.

UN CASO LÍMITE ENTRE JUSTIFICACIÓN Y EXCULPACIÓN: LA LEGÍTIMA 
DEFENSA PUTATIVA*

A LIMIT CASE BETWEEN JUSTIFICATION AND EXCULPATION: LEGITIMATE 
DEFENSE PUTATIVE

Francisco Muñoz Conde**

* Traducción del original en inglés de María Verónica Yamamoto; publicado originalmente en New Criminal 
Law Review, v. II, n. 4, p. 590-614. ISSN: 1933-4192, electronic ISSN: 1933-4206. © 2008 Copyright by 
the Regents of the University of California.

** Catedrático de Derecho Penal, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Una parte de este artículo 
fue traducida al inglés por Luis E. Chiesa, Profesor Asociado de Derecho Penal en la Pace University de 
Nueva York. Estoy en deuda con Luis Chiesa por haberme ayudado a preparar la versión en inglés y por 
sus valiosas sugerencias. El texto en su versión inglesa fue presentado como ponencia en el Symposium 
sobre Victimología que tuvo lugar en la Pace University en abril del 2008. La presente versión, traducida 
al español con especial maestría por M. Verónica Yamamoto, se dedica en emocionado recuerdo al gran 
penalista chileno Juan Bustos Ramírez.
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1 INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA: LA DISTINCIÓN ENTRE 
JUSTIFICACIÓN Y EXCULPACIÓN Y ENTRE ERROR DE TIPO Y ERROR 
DE PROHIBICIÓN

En ocasiones, a los problemas del lenguaje se suman equívocos procedentes de 
diferencias conceptuales de naturaleza filosófica. Así, por ejemplo, aunque los términos legales 
pueden prestarse a la traducción, los equívocos entre los juristas crean obstáculos para la 
armonización de las culturas jurídicas. Un buen ejemplo de ello puede verse en el par conceptual 
de los términos alemanes “Rechtfertigung” y “Entschuldigung”, que se pueden traducir con 
bastante claridad al inglés como “justification” y “excuse” y al español como “justificación” y 
“exculpación”. No obstante, dos juristas ingleses han señalado que “cuando el marco conceptual 
es claro puede ser de utilidad como modelo, pero si observamos detenidamente podemos 
encontrar que sus elementos se superponen entre sí de una forma que perjudica, en última 
instancia, la claridad analítica a la cual la doctrina aspira”.1 Sin embargo, George P. Fletcher y 
Albin Eser han resaltado la utilidad de esta distinción como base para una teoría general del 
Derecho penal que sea aplicable, en principio, a todas las culturas jurídicas.2

Desde luego, esta distinción permite ilustrar bastante bien la distinta naturaleza de 
las eximentes de la responsabilidad penal.

Las causas de justificación conciernen a la juridicidad de una conducta que 
nominalmente quebranta el orden jurídico. En ellas se incluyen la legítima defensa, el estado 
de necesidad, el consentimiento, y el uso de la fuerza para hacer cumplir los preceptos 
jurídicos. Nadie tiene derecho a defenderse frente a un acto justificado y, asimismo, los 
terceros están autorizados a colaborar con el que actúa justificadamente.

Las causas de exculpación, como la demencia, la intoxicación involuntaria, la 
coacción, o el error de prohibición, implican sólo la ausencia de responsabilidad personal 
del autor por el acto ilícito.3

1 LACEY, Nicola; WELLS, Celia. Reconstructing criminal law: critical perspectives on crime and the criminal 
process. 2nd ed. 1998. p. 53. En general los juristas ingleses están en contra de esta distinción; ver, p. e., 
SMITH, J. C. Justification and excuse in the criminal law, 1989 (también SMITH, J. C.; HOGAN, Brian. 
Criminal law. 7th ed. 1992. p. 187-88) y JEFFERSON, Michael. Criminal law. 6th ed. 2003 (“la distinción 
es un instrumento para el análisis”).

2 Véase en general ESER, Albin; FLETCHER, George (Ed.). Justification and excuse: comparative perspectives, 
1987. Id., Introduction, I-13.

3 Acerca de esta distinción en el derecho penal anglo-americano, véase en general DRESSLER, Joshua. 
Understanding criminal law, 4th ed. 2006. p. 221-32 y especialmente FLETCHER, George P. Basic concepts 
of criminal law, 1998, p. 73-92 (traducción al español de CONDE, Francisco Muñoz. Conceptos básicos 
de Derecho Penal, 1997); Rethinking criminal law, 1978, p. 799-800; The right and the reasonable, 
1985, p. 98, Harv. L. Rev. 949 (así como también Eser & Fletcher, supra nota 2, 68-119, traducción al 
español de Paula Busato & Francisco Muñoz Conde, Lo justo y lo razonable, 2006).
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Algunos sistemas penales, en particular el alemán y el español, desarrollan esta 
distinción como fundamental para explicar los elementos básicos de la responsabilidad 
jurídicopenal. Las cosas se complican, sin embargo, cuando pensamos en la cuestión de 
cómo resolver los casos de la llamada justificación putativa, esto es, los errores acerca de 
los elementos fácticos concurrentes en la justificación. El modo en que deba tratarse esta 
clase de errores es bastante discutido tanto en la teoría, como en la práctica.

El Código Penal español de 1995 no contiene regulación legal del problema. Algunos 
sistemas como el francés y el anglo-americano, que han mostrado poca preocupación 
en elaborar la distinción entre justificación y exculpación así como en explorar sus 
implicaciones, tratan la justificación putativa como una auténtica causa de justificación. 
En este sentido, el Código Penal Modelo norteamericano ha adoptado la tesitura de que la 
legítima defensa putativa debe ser tratada exactamente igual que la legítima defensa real: 
si el autor cree que está siendo atacado o que el empleo de la fuerza es inmediatamente 
necesario para repeler el ataque, entonces el uso de la fuerza estará justificado.4 Esta es 
también la postura tradicional asumida por el Tribunal Supremo español.5 A su vez, tanto la 
jurisprudencia como la doctrina científica alemanas sostienen que la justificación putativa 
niega el dolo y, por analogía, aplican las reglas del error de tipo6 a los errores que versan 
sobre los elementos fácticos de la justificación. En cambio, para Fletcher en los casos de 
justificación putativa, cuando el error es razonable, lo correcto es considerarlos como 
casos de exculpación.7 De esta forma, la agresión del defensor putativo continúa siendo 
antijurídica y es posible asimismo conceder a terceros el derecho a defenderse de alguien 
que erróneamente cree, razonable o irrazonablemente, que es víctima de una agresión.

4 Véase Fletcher, Basic concepts, supra nota 3, 88, 161-62.
5 Véase infra, sección V.
6 Véase §16 StBG (Código Penal alemán).
7 Véase Fletcher, Basic concepts, supra nota 3, 90-91.
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En mi opinión, el estándar de “una persona razonable en la posición del autor” 
es un elemento del concepto de injusto o ilicitud y debe ser utilizado para resolver no 
sólo los problemas que se presentan en los casos de tentativas inidóneas, sino también 
en los que concurre una justificación putativa.8 La estrategia de este argumento consiste, 
como dice Kent Greenawalt, en desplazar el eje de análisis: de la cuestión acerca de si 
está justificada la invasión a los intereses de la víctima, hacia otra cuestión: la de si el 
riesgo que el autor asumió –sin considerar el impacto en la víctima- fue razonable y, en 
consecuencia, justificado.9

Esta postura no significa que el único requisito para que la justificación proceda sea 
la creencia subjetiva basada en la buena fe del autor, sino que las creencias subjetivas y 
consecuentes reacciones del autor deben ser evaluadas a la luz del estándar comunitario 
objetivo de razonabilidad. Este estándar consiste, por tanto, en una evaluación “híbrida” 
a realizar en dos pasos.10 En un primer paso, el examen requiere que el autor crea que 
los elementos fácticos de la justificación realmente concurren (una agresión en casos de 
legítima defensa, un riesgo para la vida o la integridad física de la mujer en los casos de 
aborto permitido, el consentimiento de la mujer en casos de violación, autorización legal 
para arrestar y retener al sospechoso en casos de arresto policial). El segundo paso consiste 
en verificar que esta creencia se corresponda con lo que una persona razonable creería 
bajo las mismas circunstancias. Sólo si el análisis supera satisfactoriamente ambos pasos, 
los estándares subjetivo y objetivo, puede considerarse que la acción está justificada. El 
derecho de la víctima a defenderse, que Fletcher considera incompatible con esta postura,11 
puede ser admitido tanto como un estado de necesidad excluyente de responsabilidad o 
como una causa de justificación – pero, en todo caso, como una causa de justificación de 
diferente naturaleza de la causa de justificación que el defensor putativo puede aducir. 
Cuando Fletcher sostiene que “las personas pueden actuar equivocadamente, pero la esfera 
de su error puede todavía estar en el ámbito de las alternativas razonables”,12 podríamos 
preguntarnos ¿por qué no también en el ámbito de alternativas justificadas?

8 Véase, p. e., CONDE, Francisco Muñoz. Universalizing criminal law, 39 Tulsa L. Rev. 2004, p. 951-53; 
CONDE, Francisco Muñoz; ARÁN, Mercedes García. Derecho penal: parte general, 2007, p. 312-15 
(en relación con la distinción entre “delito imposible” y “tentativa”, 420); y CONDE, Francisco Muñoz. 
Putativ Notwehr, in Bausteine des europäischen Strafrechts. In: Coimbra-Symposium für Claus Roxin, 
1995, p. 213-27 (versión en español: ¿“Legítima” defensa putativa?: Un caso límite entre justificación y 
exculpación, en Fundamentos de un sistema europeo del derecho penal, Libro Homenaje a Claus Roxin, 
J. M. Bosch ed., 1995, p. 183-204.

9 Véase GREENAWALT, Kent. The perplexing borders of justification and excuse, 84, Colum. L. Rev., 1984, 1897.
10 Véase Fletcher, A crime of self-defense, 1988, p. 42.
11 Véase en general Fletcher, Basic concepts, supra nota 3, 89-91.
12 Fletcher, supra nota 10, 40.
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Para algunos autores esta postura en torno de la justificación putativa en casos de 
errores razonables niega la distinción básica entre justificación y exculpación.13 Sin embargo, 
en mi opinión esta postura mantiene estas dos categorías como principios elementales 
de un análisis estructurado de la responsabilidad jurídicopenal. No debe olvidarse que la 
decisión acerca de si una persona está justificada no es puramente una cuestión teórica 
que pueda (o deba) ser resuelta mediante el recurso a estándares perfectos de conducta 
que son inasequibles. En este sentido, como Greenawalt acertadamente ha sostenido, “el 
derecho penal no espera conductas ideales de las personas”.14 En consonancia, Joshua 
Dressler ha afirmado correctamente que “todo lo que el derecho puede esperar de manera 
justa (fairly) de una persona es que haga un esfuerzo consciente por determinar el verdadero 
estado de cosas antes de actuar. Si cumple con ello, ...su conducta estará justificada, aún 
cuando el resultado de su comportamiento pueda ser trágico”.15

Aunque en conexión con este tema, no consideraré aquí el problema de los sujetos 
que actúan justificamente sin saberlo.16 Si X mata a Y ignorando que Y estaba a punto 
de dispararle, la acción de X es ciertamente antijurídica. Si bien el delito en realidad 
perpetrado constituye una tentativa más que un delito consumado, dado que el resultado 
está justificado, la acción de X no deja de ser antijurídica. En cualquier caso, no debería 
haber ninguna duda acerca de la culpabilidad de X, quien actuó con dolo (mens rea) de 

13 Véase, p. e., SCHÜNEMANN, Bernd. Die Funktion der Abgrenzung von Unrecht und Schuld für das 
Strafrechtssystem. In: Coimbra-Symposium für Claus Roxin, supra nota 8, 173; también VALDAGUA, 
María da Conceicao S. Notwehr und Putativnotwehr, Bemerkungen zum Referat von Muñoz Conde. In: 
Coimbra-Symposium für Claus Roxin, supra nota 8, 229; ROXIN, Claus. Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4. 
ed. 2006, p. 662 (véase infra).

14 Greenawalt, supra nota 9, 1905.
15 Joshua Dressler, supra nota 3, 232.
16 Véase ALEXANDER, Larry. Unknowingly justified actors and the attempt/success distinction, 39, Tulsa L. 

Rev., 2004, 851.
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homicidio.17 Sin embargo, debe notarse que estos casos de ausencia del elemento subjetivo 
de la justificante no tienen nada que ver con la legítima defensa putativa, ya que, más allá 
de que ésta sea considerada como una causa de justificación o no, no caben dudas de 
que el defensor putativo actúa sin culpabilidad.

Como puede verse, la distinción entre justificación y exculpación es suficientemente 
importante (y suficientemente compleja) como para merecer un estudio minucioso. En este 
artículo me centraré en un aspecto, muy debatido y confuso en la teoría de las justificaciones 
penales – las causas de justificación putativa. Este problema se vincula con las cuestiones 
relativas a cómo tratar los errores en las causas de justificación y, como resultado de ello, 
con los límites entre justificación y exculpación – la clave para comprender la distinción 
entre antijuridicidad y culpabilidad. Pero, antes de ello, intentaré una breve reseña de 
la discusión acerca de la naturaleza de la legítima defensa y su relación con los casos de 
estado de necesidad.

17 Véase Muñoz Conde & García Arán, Derecho penal, supra nota 8, 311. Una opinión diferente puede 
encontrarse en ROBINSON, Paul. A theory of justification: social harm as a prerequisite for criminal 
liability, 23, UCLA L. Rev., 1975, p. 226, donde sostiene que una conducta delictiva que se lleva a cabo 
en circunstancias que están legalmente justificadas no es dañina y por tanto no merece castigo. FLETCHER, 
George P. The right deed for the wrong reason: a reply to Mr. Robinson, 23, UCLA L. Rev., 1975, p. 293, 
320, rechaza la postura de Robinson señalando que el que ataca a una víctima ignorando que la víctima 
está por atacarlo a él u otros, comete un acto antijurídico. Un enfoque particular es defendido por DUFF, 
R. A. Rethinking justifications, 39, Tulsa L. Rev., 2004, p. 842 (versión en español de Luciana Dos Santos 
y Débora López, Sobre las justificaciones, en Nueva Doctrina Penal 2007-A, Buenos Aires, 13) quien en 
casos en que concurren “circunstancias justificantes ignoradas por el autor” distingue entre lo “correcto y lo 
“justificado”: “Mientras el derecho debiera absolver a alguien que realiza de hecho ‘la conducta correcta’, 
aún si la lleva a cabo por motivos ilícitos o incluso sin intención, debiera por otro lado, condenar al que 
realiza una mera ‘conducta permitida’ sin saberlo o por motivos ilícitos (p. 849-50). El problema aquí es, 
como Duff señala: “¿Cuándo podemos, y cuándo no, distinguir “la conducta correcta” del “motivo correcto”? 
(Id., p. 850). Este autor señala que: “‘Correcto’ y ‘permitido’ serían conceptos posibles –siempre y cuando 
sean definidos con suficiente claridad y falta de ambigüedad” (p. 841), y ése es justamente el problema al 
que no da solución. Una posición extrema es defendida por Larry Alexander, en Tulsa Law Review (supra 
nota 16, 858), quien postula que no es necesario distinguir entre tentativa y delito consumado. Así, para 
este autor el castigo debiera ser el mismo en ambos casos (denomina su postura “the attempt-culpability-
subjectivist side”, p. 859). En mi opinión, la relevancia del sufrimiento de la víctima en el derecho penal 
plantea un serio obstáculo a esta opinión. Por supuesto, la distinción entre “tentativa” y “delito consumado” 
es a veces una cuestión de “suerte”, pero como Fletcher señala: “No podemos explicar adecuadamente por 
qué razón el daño tiene importancia, pero sí la tiene” (FLETCHER, supra nota 10, 83). En lo que respecta a 
la relevancia de la suerte en el ámbito de la responsabilidad penal, véase GOTI, Jaime Malamud. Rethinking 
Punishment and Luck, 39, Tulsa L. Rev., 2004, p. 861, 871-73, y del mismo autor, La suerte en Derecho 
Penal (prólogo de Francisco Muñoz Conde, 2008).
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2 LEGÍTIMA DEFENSA Y ESTADO DE NECESIDAD: LA CUESTIÓN DE 
LA PROPORCIONALIDAD Y LA CULPABILIDAD DEL AGRESOR EN                   
LEGÍTIMA DEFENSA

En un libro publicado en 1970, Kriminalpolitik und Strafrechtsystem, mi admirado 
maestro y mentor Claus Roxin señaló que “[la esfera] de la antijuridicidad es el ámbito 
donde se abordan las soluciones a conflictos sociales, el dominio donde ocurren las 
colisiones entre intereses individuales en pugna o entre exigencias sociales y necesidades 
personales... [en suma, este ámbito] concierne siempre a regulaciones socialmente justas 
de intereses en conflicto”.18 Más aún, cuando Roxin habla de esta esfera mas que nada está 
haciendo referencia, como es lógico, a las causas de justificación – el elemento negativo 
de la antijuridicidad que suscita un campo de batalla donde en la vida diaria los intereses 
individuales se enfrentan entre sí, o bien con los intereses sociales.

Con el propósito de buscar solución a esta clase de conflictos que no derive 
solamente de una aplicación automática de conceptos dogmáticos, y al mismo tiempo que 
tales soluciones sean adecuadas desde el punto de vista de los objetivos políticocriminales, 
Roxin propuso en el libro antes mencionado, la elaboración de “un número limitado de 
principios substanciales que sirvan de guía y que mediante distintas combinaciones, puedan 
determinar el alcance de las causas de justificación, cuya aplicación en casos concretos 
pueda fijar soluciones acerca de la utilidad o el daño social de una conducta dada, así 
como también sobre la justificación o la antijuridicidad [de la conducta].”19

No obstante, es en el ámbito de la legítima defensa, un tema al que Roxin luego 
dedicó otros excelentes artículos,20 en donde existe una necesidad especial de revisar las 
consecuencias derivadas de una aplicación automática de conceptos dogmáticos, que 
han sido elaborados sin tomar en cuenta consideraciones políticas, las que justamente en 
este contexto tienen una fuerte connotación social. El derecho a la legítima defensa es, 
evidentemente, un derecho fundamental del individuo, tan elemental y antiguo como la 
condición humana y el instinto de preservación. Sin embargo, en los modernos Estados de 
Derecho, el recurso a la legítima defensa debería ser la excepción más que la regla, y, en 

18 ROXIN, Claus. Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, 2. ed. 1970, p. 15 (Traducción al español y prólogo 
de Francisco Muñoz Conde, Política criminal y sistema del Derecho Penal, 1972, p. 40). También existe 
traducción del alemán de la segunda edición por Francisco Muñoz Conde, 2001.

19 Id., 26.
20 Véase, p. e., Die provozierte Notwehrlage, en 75, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 

1963, p. 541; Über den Notwehrexzess, en Festschrift für Friedrich Schaffstein zum 70. Geburtstag, 
1975, p. 106; Die “sozial-ethischen” Einschränkungen des Notwehrrechts, en 93, Zeitschrift für die 
gesamte Strafrechtswissenschaft, 1981, p. 68. Para un punto de vista general de esta postura, véase el 
mismo, Strafrecht, supra nota 13, 650-719.  
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cualquier caso, los límites de la justificación deben estar demarcados con la mayor precisión 
posible. Tanto en éste como en otros temas, las obras de los Profesores Roxin en Alemania 
y George P. Fletcher21 en Estados Unidos han ejercido gran influencia y preponderancia. 
Ambos juristas han visto siempre la legítima defensa como una de esas zonas en donde 
se puede captar inmediatamente la aparente contradicción entre las soluciones que se 
siguen de los estándares de la dogmática jurídico penal y aquéllos otros derivados de un 
examen de otras consideraciones normativas. Las lagunas entre estas soluciones son mas 
inexcusables en este contexto que en cualquier otro. 

Roxin se preguntaba, en 1970, por qué razón en los casos de ataques efectuados 
por niños o personas mentalmente enfermas, se debe recurrir a los principios de “defensa 
del orden jurídico contra agresiones antijurídicas” para justificar la aplicación de la legítima 
defensa, en circunstancias en que la respuesta defensiva debió haber sido prevenida 
mediante la mera evitación de la confrontación inicial con el agresor.22 Pues es el Estado, 
y no el individuo, el único llamado a “defender el orden jurídico frente a agresiones 
antijurídicas”.23 Mas aún, el orden jurídico no necesita ser defendido contra personas que 
no pueden motivarse en las normas que han infringido, particularmente cuando es por esa 
misma razón que sus actos no son punibles.24 Estas consideraciones condujeron a Roxin 
a limitar la legítima defensa recurriendo al principio de auto-protección y considerando 
que el uso de la fuerza por los individuos debe ser prohibido, a menos que la fuerza sea 
empleada exclusivamente para protección personal e, incluso en ese caso, estableció límites 
al derecho de legítima defensa a la luz de “consideraciones éticas y sociales”.25

Mordechai Kremnitzer y Khalid Ghanayim, esencialmente de acuerdo con estas 
premisas, formularon en un artículo26 reciente algunas objeciones a la opinión de Fletcher de 
que alguien que mata a un agresor no-culpable (psicótico) actúa en legítima defensa.27 Para 

21 En relación a Fletcher, véase p.e., supra nota 10; The right deed for the wrong reason, supra nota 17; 
Proportionality and the psychotic aggressor: a vignette in comparative criminal theory, 8, Isr. L. Rev., 
1973, p. 367; Punishment and Self-Defense, 8, Law & Phil., 1989, p. 201; Domination in the theory of 
justification and excuse, 57, U. Pitt. L. Rev., p. 553-78. En lo concerniente a análisis recientes de legítima 
defensa en el derecho internacional de guerra, véase FLETCHER, George P.; OHLIN, Jens David. Defending 
humanity: when force is justified and why, 2008. 

22 Roxin, supra nota 18, 28.
23 Roxin, Die “sozial-ethischen”, supra nota 20.
24 Id.
25 Id.
26 KREMNITZER, Mordechai; GHANAYIM, Khalid., Proportionality and the Aggressor’s Culpability in Self-

Defense, 39, Tulsa L. Rev., p. 875.
27 Véase Fletcher, Proportionality and the psychotic aggressor, supra nota 21; Rethinking criminal law, 

supra nota 3, 802, 853; Basic concepts, supra nota 3, p. 143-45.
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estos autores, un caso así encuadra mejor en el ámbito del estado de necesidad justificante 
que en el de la legítima defensa. En cualquier caso, debe haber proporcionalidad entre 
la gravedad del ataque y la reacción de la víctima del ataque, sea en legítima defensa o 
necesidad justificante.28 Como examinaré mas adelante en este texto, también en el ámbito 
de la legítima defensa putativa afloran las cuestiones vinculadas al interrogante de cuál es 
la mejor solución aplicable: si la legítima defensa o el estado de necesidad justificante.

3 ALGUNOS CASOS DE LEGÍTIMA DEFENSA PUTATIVA

Comenzaré con la descripción de cinco casos que servirán como modelo o punto 
de partida para la exposición de mi tesis.

Primer caso: Antonio, un banquero opulento que ha estado recibiendo amenazas 
de muerte y secuestro provenientes de un grupo terrorista, dispara su arma contra una 
persona que estaba trepando el cerco de su chalet, por la noche. Resultó que el misterioso 
escalador era su hijo, quien no quería que sus padres sepan que estaba llegando a su casa 
a tan altas horas de la noche.

Segundo caso: en un vagón del metro de Nueva York donde están viajando quince 
o veinte personas, cuatro jóvenes afroamericanos se acercan a un pasajero y le piden cinco 
dólares. Sin decir palabra alguna, el pasajero, quien recientemente había sido asaltado 
en varias ocasiones, saca un arma y dispara cinco veces, hiriendo seriamente a uno de 
los jóvenes.

Tercer caso: Luis, propietario de un supermercado que recientemente había sido 
asaltado en varias ocasiones, observó a un hombre joven entrar en su establecimiento justo 
antes de la hora de cierre. El jóven tenía un parecido extraordinario a una de las personas 
que lo habían atacado en el pasado. Nervioso, temeroso, y creyendo que estaba por ser 
atacado una vez mas, Luis empuñó su arma y disparó al joven, causándole lesiones graves. 
Resultó que el joven se había olvidado de comprar varios artículos que necesitaba para 
preparar la cena.

28 Véase Kremnitzer & Ghanayim, supra nota 26, 887-88: “El estado de necesidad es una fórmula residual 
adecuada para tratar situaciones que no son enteramente apropiadas para la legítima defensa.” Asimismo, 
Fletcher (Basic concepts, supra nota 3, p. 145) admite: “Si se comprueba que la naturaleza antijurídica 
del ataque, sea que proviene de un psicótico o de un autor imputable, no es un fundamento convincente 
para la legítima defensa, entonces, el estado de necesidad podría ser el mejor camino para justificar el uso 
de la fuerza contra un agresor psicótico”.
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Cuarto caso: tres jóvenes aspirantes a torero deciden una noche ir a un rancho 
cercano para tentar a un par de toros pertenecientes a un vecino rico propietario de ganado. 
Despues de saltar el cerco y justo antes de que los jóvenes intenten separar a una pareja 
de toros del rebaño, fueron descubiertos por el vigilante nocturno de la estancia. Siguiendo 
las órdenes de su patrón, y creyendo que estaba actuando en defensa de la propiedad, 
el vigilante sin alertar a los tres jóvenes, les disparó a corta distancia, matándolos a todos. 

Quinto caso: un simulacro de robo armado que se llevó a cabo sin previo aviso 
al departamento de policía local, causó alarma en un edificio. Varios agentes de policía 
empuñaron sus armas en un intento por repeler el supuesto ataque. En medio de la 
confusión, un agente de policía salió a la calle, al frente del edificio, para proteger a dos 
niñas que estaban pasando por la zona. En el intento por protegerlas, el oficial disparó su 
arma, causando serias lesiones a uno de los supuestos asaltantes.

En cada uno de estos cinco casos alguien que tiene motivos para creer que está por 
ser atacado, y que tal vez sea víctima de un homicidio, emplea fuerza contra una persona 
que no es realmente un agresor. Estos supuestos dan lugar a lo que algunos juristas han 
denominado el problema de la “legítima defensa putativa”, esto es, la fuerza defensiva 
empleada para repeler una agresión imaginaria que es objetivamente inexistente.

Como aproximación inicial al problema, podemos adelantar la siguiente tesis: el 
empleo de la fuerza por alguien que se está defendiendo contra una agresión que sólo 
existe en su mente no puede estar justificado. Las causas de justificación o de conformidad 
al derecho son un fenómeno objetivo. Las simples creencias no pueden generar eximentes 
por justificación, si bien pueden conducir a una exculpación, o al menos a una atenuación 
de la responsabilidad penal de la persona que actuó en base a sus creencias. Por tanto, 
el supuesto agresor, que es en verdad una persona inocente que está siendo atacada por 
un defensor putativo, tiene derecho a defenderse del ataque del que erróneamente lo 
tomó por agresor. En suma: tanto el defensor putativo como el supuesto agresor pueden 
ser eximidos de pena. La absolución en el caso del defensor putativo estaría basada en su 
error razonable y bien fundado. En cambio, en el caso del supuesto agresor, la absolución 
se basaría en una causa de justificación.

Por cierto que en los casos de legítima defensa putativa ocurre un curioso 
intercambio de roles: mientras que el presunto agresor (erróneamente considerado como 
tal) podría terminar defendiéndose legítimamente de una real agresión; el defensor putativo 
(que equivocadamente cree estar empleando fuerza contra un agresor ilegítimo) puede 
terminar recibiendo la respuesta defensiva del falso agresor. Así, paradójicamente, ambos 
pueden resultar exentos de responsabilidad jurídicopenal, aún en el supuesto de que 
mutuamente se hayan infligido graves lesiones.



19Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 7, p. 9-34, jul./dez. 2012

El problema, no obstante, no reside en el hecho de que tanto uno como otro 
puedan resultar exentos de responsabilidad jurídicopenal, sino antes bien en determinar 
si esa exención de responsabilidad tiene el mismo fundamento e importancia jerárquica 
dentro de las diferentes categorías de análisis en que se apoya la teoría general de la 
responsabilidad jurídicopenal.

4 LAS TEORIAS

En estos casos estamos frente a lo que juristas alemanes y españoles han denominado 
un “error sobre los elementos objetivos o fácticos de una causa de justificación”.29 En un 
intento por resolver este tipo de casos, la Dogmática alemana, y siguiendo sus pasos la de 
habla española, han desarrollado tradicionalmente dos teorías:

a) La llamada teoría de la culpabilidad, sostiene que los elementos objetivos de 
una causa de justificación (por ejemplo, la ilegitimidad de una agresión en casos 
de legítima defensa) constituyen una parte esencial de la causa de justificación 
en sí misma. De este modo, cuando el error recae sobre estos elementos debe 
ser juzgado de la misma forma que un error sobre la existencia misma de la 
justificación legal. Consecuentemente, esta clase de errores es tratada como una 
causa de exculpación que sólo afecta la culpabilidad del autor equivocado, pero 
no a la antijuridicidad de su conducta. Si el error es inevitable (p. e., razonable), 
se considera que la persona no actuó culpablemente. Así, el sujeto que actúo en 
base a un error razonable quedará exento de responsabilidad penal. Sin embargo, 
si el error es evitable (p. e., irrazonable), su culpabilidad es atenuada pero no 
totalmente excluida. Luego, el error irrazonable no exime de responsabilidad 
criminal, sino que permite una atenuación de la pena, a la luz del error.30

b) Contrariamente, la llamada teoría de los elementos negativos del tipo defiende la 
tesis de que los componentes objetivos de la justificación son elementos negativos 
del tipo. Por tanto, el error sobre estos elementos debe ser tratado de la misma 
manera que un error sobre los elementos fácticos del hecho punible, esto es, 

29 Para una descripción general de esas teorías, véase Roxin, Strafrecht, supra nota 13, p. 622-32; Muñoz 
Conde, El error en derecho penal, 1987, 2. ed. 2004; Lothar Kuhlen, Die Unterscheidung von 
vorsatzausschliessenden uhd nichtvorsatzusschliessenden Irrtum, 1987.

30 Su principal defensor es, en Alemania, WELZEL, Hans. Das deutsche Strafrecht, 11va. ed., 1969, p. 168, 
y en España, MIR, José Cerezo. Curso de derecho penal español, 6ta. ed. 2006, p. 205 (así como también 
previamente Muñoz Conde, supra nota 29, 52 y 132, aunque ahora con algunos matices diferentes).
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como un error que afecta el tipo subjetivo requerido para la responsabilidad 
del autor.31 Las consecuencias de esta teoría son las siguientes:

• Si el error sobre los elementos objetivos de la causa de justificación es 
inevitable, se considerará que el autor ha actuado sin el tipo subjetivo 
requerido para la consumación del delito (p. e., dolo o culpa). Como 
resultado, la conducta errónea del autor no será considerada ilícita y la 
víctima de ese ataque erróneo no podrá repelerlo en legítima defensa. Así, 
por ejemplo, el cliente que recibió un disparo por parte del propietario 
del supermercado, quien equivocadamente lo tomó por un agresor en 
razón de su extraordinario parecido físico con un asaltante del pasado, 
no podría repeler el ataque en legítima defensa justificada.

• Una tercera persona que coopera de algún modo para repeler al 
presunto agresor, a pesar de conocer el error, sería también eximido de 
responsabilidad penal. En el caso mencionado mas arriba, esto llevaría a 
la absolución del empleado que, por venganza, odio, o enemistad hacia 
el cliente, y aún sabiendo qué es lo que realmente está sucediendo, le 
facilita un arma al propietario del supermercado. La absolución aquí 
se basa en la naturaleza accesoria de la responsabilidad del cómplice. 
Dado que el propietario del supermercado no ha cometido ningún delito 
porque, en razón de su error, le falta el requisito subjetivo, la cooperación 
del empleado en el acto tampoco puede ser considerada criminal.

• Además, si como resultado del ataque erróneo, no se hubiese causado 
daño alguno al cliente, el propietario del supermercado tampoco podría 
ser responsable en calidad de autor de una tentativa, puesto que la 
tentativa requiere la presencia de dolo, el que está negado por el error. 
Mas aún, en caso de que su error hubiera sido evitable, la responsabilidad 
por tentativa tampoco puede prosperar, ya que los errores irrazonables 
niegan el dolo y no es posible la tentativa de un delito culposo.

Naturalmente, las consecuencias serían enteramente diferentes si, como la teoría de 
la culpabilidad sostiene, se considerara que los errores sobre los elementos objetivos de la 
justificante no afectan la antijuridicidad del acto ni el dolo del autor. Si los errores de esta 
naturaleza no negaran de ningún modo la antijuridicidad de la conducta, en el caso antes 

31 Una versión mas moderna de esta teoría es la llamada teoría de la culpabilidad restringida; véase, p.e., 
Roxin, Strafrecht, supra nota 13, 626. En España, una postura similar es asumida por PUIG, Santiago Mir. 
Derecho penal: parte general, 7ma. ed. 2004, p. 425.
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mencionado, el cliente podría responder al ataque del propietario en legítima defensa, 
el empleado podría ser responsable como cómplice de la conducta del autor, y en caso 
de no haber causado ninguna lesión, el propietario sería condenado por una tentativa de 
homicidio o de lesiones (muerte o lesiones del supuesto agresor).

En Estados Unidos, Fletcher distingue al menos tres distintos enfoques al problema 
de la legítima defensa putativa en particular y al de la justificación putativa en general:

Un (primer) enfoque asimila las causas de justificación putativas a las reales; 
alternativamente, (un segundo enfoque) sostiene que el error sobre los requisitos de la 
justificante niega el dolo requerido para la comisión del delito; y finalmente un tercer 
enfoque de la justificación putativa se centra mas en eximir de responsabilidad que en 
justificar el uso de la fuerza.32

Sólo en un número muy reducido de casos sucede que una discrepancia que es, 
al menos en principio, puramente doctrinal, pueda tener tantas consecuencias prácticas, 
particularmente si nos centramos en los derechos del defensor putativo. Supongamos, por 
ejemplo, que el error del defensor putativo fue evitable porque podría haberse percatado 
de su falsa representación si hubiese puesto mas diligencia en intentar identificar al 
supuesto agresor. Según la teoría de los elementos negativos del tipo, esta clase de error 
debería conducir, en la mayoría de los casos a la condena del defensor putativo por 
un delito culposo. Contrariamente, conforme a la teoría de la culpabilidad, los errores 
evitables deberían llevar a la responsabilidad del defensor putativo por la comisión de un 
homicidio doloso o por lesiones, no obstante tales errores pueden fundar una atenuación 
discrecional de la pena.

En favor de la última tesis se puede señalar que, desde una perspectiva normativa, 
un error sobre un elemento objetivo de la justificación (por ejemplo, la ilegitimidad de la 
agresión) difiere de un error de tipo en relación con algunos elementos objetivos del delito. 
Como Hans Welzel señaló alguna vez, no es lo mismo matar a un ser humano en legítima 
defensa que matar a una mosca.33 En supuestos de legítima defensa putativa, el error sobre 
un elemento fáctico – la existencia de una agresión ilegítima, por ejemplo – lleva a confundir 
a un pacífico ciudadano con un agresor peligroso. De esta forma, el que erróneamente 
cree estar defendiéndose de un ataque, sabe y quiere (p. e., “tiene la intención de”) matar 
a otra persona – el supuesto agresor – aunque piensa que su conducta está justificada.

32 Véase Fletcher, Basic concepts, supra nota 3, 88-89.
33 Véase Hans Welzel, supra nota 30, 81. Un argumento similar se puede encontrar en Fletcher, Basic 

concepts, supra nota 3.
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Los supuestos de error sobre los hechos son diferentes. Tomemos, por ejemplo, el 
caso de un cazador que cree que está matando a un animal cuando en realidad está matando 
a otro cazador. Si su error era evitable, parece apropiado condenarlo por homicidio culposo, 
porque realmente el sujeto no sabía que estaba matando a un ser humano, ni tampoco 
lo quería (p. e., él no “tuvo la intención de” matar a un ser humano). Contrariamente, el 
defensor putativo que mata al supuesto agresor porque creyó irrazonablemente que estaba 
siendo atacado, debería ser condenado por homicidio doloso consumado, ya que sabía 
que estaba matando a un ser humano, y quería hacerlo.

Además, aunque los errores inevitables sobre los elementos objetivos de la causa 
de justificación eximen al autor de responsabilidad penal, sea conforme la teoría de la 
culpabilidad como la de los elementos negativos del tipo, la exclusión de responsabilidad 
no posee el mismo significado cuando es considerada como un error de tipo (teoría de los 
elementos negativos del tipo) que cuando es tratada como una causa de exculpación (teoría 
de la culpabilidad). Los errores de tipo inevitables conducen a una absolución porque niegan 
el elemento subjetivo requerido para la comisión del delito. De ahí que estos errores permiten 
la solución del conflicto en el primer nivel de análisis de la teoría del delito: la definición de 
la conducta prohibida (siempre que se considere que dolo y culpa son elementos subjetivos 
del tipo). Contrariamente, aunque la exculpación también genera una absolución, la razón 
de la exención de responsabilidad se funda en el hecho de que al autor no se le puede 
reprochar, de manera justa, por la realización de la conducta antijurídica. Así, la exculpación 
conduce a la no punición, a pesar de que la conducta del autor realiza tanto los elementos 
objetivos como los subjetivos contenidos en la definición o tipo de delito.

Por lo tanto, las justificaciones putativas en general y la legítima defensa putativa en 
particular, no pueden ser tratadas de la misma manera que las causas de justificación reales, 
que están basadas en una representación fáctica objetivamente correcta. En el primer caso 
(justificación putativa), un error inevitable conduce a la exención de pena porque niega la 
culpabilidad del autor, una categoría que permite resolver el problema sin negar el hecho 
que la conducta del autor comprobó los requisitos del tipo o que fue antijurídica. En el 
segundo caso (justificación real), la exención de pena se deduce simplemente de que la 
acción realizada por el autor es conforme a derecho, con lo cual deja de ser antijurídica 
porque se dan tanto elementos objetivos como el subjetivo de una causa de justificación. 
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5 LA JURISPRUDENCIA TRADICIONAL ESPAÑOLA

La jurisprudencia española parte de la postura descrita mas arriba, ya que 
usualmente trata las causas de justificación putativa del mismo modo que trata los reales 
casos de justificación, siempre que el error sobre los elementos objetivos de la justificante 
sea racional y bien fundado (p. e., “inevitable” o “razonable”). Este es en particular el caso 
en el contexto de la legítima defensa putativa. Si el error es evitable o irrazonable, no 
obstante, los jueces usualmente declaran la responsabilidad del autor por un delito culposo.

Dejando a un lado la última postura (de condenar al autor por un delito culposo 
cuando su error fue evitable, lo cual coincide con la teoría de los elementos negativos del 
tipo que antes criticamos), dirijamos la atención al enfoque anterior que sostiene que las 
causas de justificación putativa deben ser equiparadas con reales causas de justificación, 
siempre y cuando el error del autor en la existencia de los elementos fácticos de la 
justificante sea racional y bien fundado. Como el jurista español Juan Córdoba Roda 
señaló alguna vez, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, “la creencia 
bien fundada en la existencia de una agresión ilegítima llevará a comprobar el requisito 
del ataque, como si realmente hubiera sucedido”.34

Existen varios argumentos subyacentes en este enfoque jurisprudencial. Por un lado, 
hay argumentos de prueba que requieren que los jueces centren su atención en aquellos 
hechos o criterios que puedan objetivarse y agregar credibilidad a las alegaciones hechas 
por los acusados en relación con sus motivaciones y creencias. Los elementos subjetivos 
son notoriamente difíciles de probar durante el proceso penal, ya que los encargados de 
investigar y juzgar sólo pueden inferirlos y no observarlos directamente. Esta inferencia 
debe estar basada en hechos o criterios (indicadores) que puedan ser corroborados 
empíricamente y que tengan aptitud para demostrar de la manera mas confiable posible 
el elemento subjetivo que se intenta probar.35

En casos de legítima defensa, los indicadores objetivos de la agresión ilegítima han 
sido elaborados detenidamente a través de la jurisprudencia. Así, en el fallo del Tribunal 
Supremo español del 11 de marzo de 1972, se estableció:

[C]uando se trata de evaluar casos de legítima defensa putativa que son consecuencia 
de errores evitables e inevitables, el juez debe proceder con extremo cuidado. [El] debe 
requerir un panorama claro, bien fundado y objetivo de la suposición falsa hecha por el 

34 RODA, Juab Córdoba; MOURULLO, Gonzalo Rodríguez (Ed.). I Comentarios al Código Penal, p. 260. 
35 Véase HASSEMER, Winfried. Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, 1980, p. 170 (traducción al 

español de CONDE, Francisco Muñoz; ZAPATERO, Luis Arroyo. Fundamentos de Derecho Penal, 1984, 
p. 277).
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agente, que tome en cuenta sus atributos subjetivos y la realidad de las circunstancias que 
rodearon la ejecución del acto... En suma, las [circunstancias que dieron lugar] al error 
deben ser demostradas por el tribunal mediante referencia a los hechos.

Como consecuencia de ello, los pocos casos en que la jurisprudencia ha considerado 
que la legítima defensa putativa exime de responsabilidad penal, se vincularon a supuestos 
en donde las experiencias previas del autor (él o su familia habían sufrido ataques similares 
en el pasado) o las circunstancias que rodearon al presunto ataque (p. e., sitio oscuro y 
desolado, zona de elevada ocurrencia de delitos, avanzadas horas de la noche, la actitud 
de los supuestos agresores) hicieron posible concluir en que el autor tuvo relativamente 
sólidas razones para creer que una agresión ilegítima era inminente.

Así, a la luz de la existencia de estos hechos probados, el Tribunal Supremo español 
ha juzgado en ocasiones que existió legítima defensa, no obstante no haberse podido 
corroborar la existencia de una agresión ilegítima, real e inminente. Sin embargo, para 
poder considerar estos casos como auténticos casos de legítima defensa, el Tribunal ha 
requerido que “la creencia errónea sea enteramente racional y bien fundada”.36

6 EL ESTANDAR DE LA PERSONA RAZONABLE

Esta postura jurisprudencial del Tribunal Supremo español no es objetable siempre 
que la naturaleza “racional y bien fundada” de la creencia sea utilizada como un criterio 
objetivo con el que juzgar la reacción defensiva que tuvo lugar y no como un estándar 
subjetivo que permita al autor crear hechos que no tienen nada que ver con lo que 
realmente ocurrió.

En esta clase de casos, la total congruencia entre la realidad objetiva y la percepción 
subjetiva es prácticamente imposible. Siempre hay circunstancias que son incorrecta o 
incompletamente percibidas y hechos que los individuos malinterpretan. Como expresa 
el dicho español, “de noche, todos los gatos son pardos”. Incluso Sancho Panza, quien 
no compartía ni remotamente las alucinaciones de Don Quijote, interpretó como voces 
de monstruos terribles y gigantes, los ruidos de los molinos de viento en una noche por 
lo demás silenciosa.

36 Tómese, por ejemplo, los fallos del Tribunal Supremo Español del 26 de mayo de 1987, o del 21 de mayo 
de 2003.
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Sería absurdo que a una persona que necesita actuar con rapidez frente a la 
inminencia de algo que objetivamente parece una agresión, se le exija que corrobore calmada 
y serenamente todos los criterios objetivos que justifican sus creencias antes de proceder 
a defenderse. No se puede esperar de todos la frialdad de carácter y serenidad que son 
necesarias para efectuar tal corroboración. Mas aún, si la persona pierde demasiado tiempo 
tratando de corroborar los hechos, la respuesta defensiva puede perder eficacia en razón 
de llegar demasiado tarde.

En vista de estas consideraciones, la jurisprudencia española nunca ha exigido 
que la agresión sea consumada por medio de actos que lesionen intereses personales del 
autor. En cambio, sólo se exige la inminencia de un ataque, asociado con la demostración 
de la seriedad de la amenaza de una agresión y la racional y bien fundada creencia en la 
existencia de esa amenaza.

Una vez más, como en muchos casos en donde se trata de establecer un 
estándar objetivo con el cual comparar la conducta de una persona, se recurre a 
un criterio objetivable de lo “racional”, o más propiamente dicho, como los anglo- 
-americanos típicamente suelen decir, de lo “razonable” (reasonable), esto es, aquello 
que una persona promedio hubiera hecho si hubiera tenido que enfrentarse a las                         
mismas circunstancias.

Este estándar es frecuentemente empleado en otros contextos, como cuando 
se examina la “razonable previsibilidad” de una lesión como un modo de analizar si la 
conducta del autor fue la causa próxima de un resultado dado. También es utilizado 
para determinar si la conducta del autor fue negligente o imprudente debido a un 
incumplimiento del deber de cuidado,37 así como para distinguir entre tentativas 
“inidóneas” no-punibles y tentativas “inidóneas” punibles.38 Asimismo el recurso a la 
razonabilidad es central para eximir de responsabilidad en los casos de empleo legítimo 
de violencia por parte de las fuerzas de seguridad: El uso de fuerza mortal por agentes 
de policía está justificado si razonablemente creyeron que era necesaria para prevenir la 
comisión de un delito que amenazaba la vida o la integridad física de terceras personas. 
Así, por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos señaló en el caso Garner 
que el empleo de fuerza mortal por un funcionario policial es lícito si “tiene motivos 
suficientes para creer que el sospechoso planteó una amenaza significante de muerte o 

37 En el contexto de la “imprudencia temeraria” o del “dolo eventual” (recklessness), el Código Penal Modelo 
en su Sección 2.02 utiliza la expresión “persona respetuosa de la ley” (law abiding person): “El descuido 
implica una burda desviación del estándar de conducta que una persona respetuosa de la ley observaría 
en la situación del autor”.

38 Véase Muñoz Conde, Universalizing, supra nota 8, 946 (“Una tentativa sólo puede existir si el ‘hombre 
razonable promedio en la situación del acusado’ podría haber creído que los hechos fueron como el 
acusado se representó”).
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de serias lesiones físicas hacia el funcionario policial u otros, y esa fuerza era necesaria 
para arrestarlo o prevenir su huida”.39

Igualmente el concepto de razonabilidad influye en lo que se ha denominado el 
“concepto comunicativo de acción”.40 Esta teoría sostiene que la conducta humana es una 
forma de expresión o comunicación significativa entre seres humanos. De acuerdo a esta 
teoría, los juicios de razonabilidad son contextuales. Piénsese, por ejemplo, si debiéramos 
reconocer como razonable la creencia de que alguien está actuando en legítima defensa 
cuando el supuesto agresor introduce su mano en el bolsillo, diciendo, al mismo tiempo, 
“voy a matarte”. La razonabilidad de esta creencia dependería del contexto circunstancial 
del acto y del conocimiento que la persona amenazada tiene acerca de la reputación y 
personalidad del presunto agresor. Quizás la persona amenazada sabe que el presunto 
agresor es un asesino a sueldo quien constantemente lleva un arma en su bolsillo, o tal vez 
que el supuesto agresor está mentalmente enfermo y que suele amenazar todo el tiempo 
a las personas con matarlas sin realmente querer lesionarlas.41

No hay nada que objetar a este estándar, siempre y cuando se parta de la base que 
establece un examen objetivo que no intenta substituir hechos reales con percepciones 
subjetivas del autor, aún cuando permite la consideración de las circunstancias que rodearon 
su conducta. Esta objetivización de la percepción subjetiva es perfectamente apropiada 
y permanece dentro de los límites de la objetividad que es necesaria para evaluar la 
presencia de elementos fácticos de la justificante en el caso concreto. No obstante, a los 
fines de evaluar la razonabilidad de la representación subjetiva del autor, este estándar 

39 Véase Tennessee v. Garner, 471 U.S. I (1985), y el comentario de Dressler, supra nota 3, 302-04. Ése 
fue el tema que se planteó en el caso “Rodney King”; véase Fletcher, With justice for some, 1995, p. 
57 (traducción al español de ARIZA, Juan José Medina; AUNIÓN, Antonio Muñoz. Las víctimas ante el 
Jurado. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, 1997).

40 Basándose en la filosofía analítica de Wittgenstein, George Fletcher (I Grammar of Criminal Law, American, 
Comparative, International, 2007, p. 281-83; traducción al español de CONDE, Francisco Muñoz. 
Gramática del Derecho Penal, 2008) y el jurista español Tomás Vives Antón (Fundamentos del sistema 
penal, 1996) han desarrollado este concepto “comunicativo” de acción. Para una exploración de este criterio 
y sus consecuencias para la teoría del delito, véase CONDE, Francisco Muñoz; CHIESA, Luis Ernesto. The 
Act Requirement as a Basic Concept of Criminal Law, 28, Cardozo L. Rev., p. 2461. Kyron Huigens critica 
esta teoría en su Introduction, 28, Cardozo L. Rev., p. 2408; pero Meir Dan-Cohen, Thinking Criminal 
Law, 28, Cardozo L. Rev., p. 2425, coincide con la “teoría de la acción comunicativa” de Fletcher: “en 
la interpretación de una acción... debemos eventualmente alcanzar un juicio unitario en que los factores 
semántico, pragmático y contextual estén combinados”. En España, la teoría comunicativa de la acción 
de Vives es defendida por Carlos Martínez-Buján Pérez, La Concepción significativa de la acción, de T. 
S. Vives, en I Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos (Luis Arroyo Zapatero & Ignacio Berdugo Gómez 
de la Torre coords., 2001); Muñoz Conde & García Arán, Derecho penal, supra nota 8, 213-15; Paulo 
César Busato, Derecho penal y acción significativa, 2007; José Antonio Ramos Vazquez, Concepción 
significativa de la acción y teoría del delito, 2008.

41 Véase Muñoz Conde & Chiesa, supra nota 40, 2469.
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permite un cierto margen de discreción que, al mismo tiempo, introduce la posibilidad 
de arbitrariedad, difícil de controlar para el juzgador del hecho. Desde el punto de vista 
jurídico, actuar razonablemente no es lo mismo que actuar correctamente. Los juristas 
americanos, influidos fuertemente por las nociones de “lo razonable” introducidas por 
Coke y Blackstone, afirman que frente a un problema legal puede haber más de una 
respuesta razonable. Para los americanos, como George Fletcher ha señalado, la expresión 
“razonable” se ha transformado en el espíritu de tolerancia, desde el que “las personas 
pueden actuar equivocadamente, pero sus motivos pueden aún permanecer en la esfera 
de las alternativas razonables”.42

En este sentido, el Código Penal de Nueva York43 requiere, para que la legítima 
defensa prospere, que el autor “razonablemente crea” que está a punto de ser víctima 
de un robo o de un homicidio. Este requisito es bastante similar al de la jurisprudencia 
española en tanto que, para juzgar la validez de la legítima defensa, requiere que el autor 
crea que la inminencia de la agresión es “racional y bien fundada”. Nótese que en ambos 
casos la conducta es considerada justificada siempre que caiga dentro de la esfera de las 
alternativas razonables disponibles. Una representación perfecta (p. e., no errónea) de las 
circunstancias relativas al uso de la fuerza, no es requerida.

7 ¿RAZONABLE PARA QUIEN?

Joshua Dressler ha descrito las dificultades que aparecen cuando se aplica el 
“estándar de persona razonable” a casos de legítima defensa, del siguiente modo:

El derecho a la legítima defensa representa un compromiso. (El derecho de legítima 
defensa) no está basado en una realidad objetiva (si el presunto agresor representa una 
amenaza real para la vida del autor) pero tampoco está basado exclusivamente en la 
representación subjetiva del autor: una persona sólo puede defenderse a sí misma en caso 
de que crea subjetivamente que la fuerza mortal es necesaria a esos fines y una persona 
razonable también creería que es apropiado en esas circunstancias. El quid de la cuestión, 
al menos según la jurisprudencia lo aprecia, es: ¿quién es la persona “razonable” con la 
que el autor es comparado? O, ligeramente diferente, ¿con qué alcance deben los jueces 
permitir que el jurado, como juzgador de los hechos, pueda introducir en el estándar de 
la “persona razonable” las características del autor o su experiencia personal?44

42 Fletcher, The Right and the Reasonable, supra nota 3; Fletcher, supra nota 10, 40.
43 Citado por Fletcher, supra nota 10, 9, 35.
44 Dressler, supra nota 3, 253.
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Este “estándar de persona razonable” plantea, pues, el siguiente interrogante: ¿A 
la razón de quién debemos recurrir para aplicar el estándar de “razonabilidad”?

Un enfoque subjetivo llevaría a considerar que cualquier percepción del autor, 
siempre que sea una creencia honesta, debería ser juzgada razonable. Este enfoque 
subjetiviza tanto el concepto que la evaluación de razonabilidad queda supeditada a 
la valoración del autor: si la conducta le pareció razonable al autor. Tan alto nivel de 
subjetividad perjudicaría la eficacia objetiva de las normas legales, reduciéndolas a letra 
muerta. Además, llevaría a resultados intolerables ya que cualquiera que crea honestamente 
que va a ser atacado, tendría licencia para matar a su presunto agresor, sin importar la 
racionalidad de su creencia.

Por consiguiente, parece preferible adoptar un enfoque objetivo de la razonabilidad 
que justifique la conducta sólo cuando es compatible con la hipotética conducta que una 
persona normal y razonable hubiera observado en las circunstancias del autor. Sin embargo, 
este enfoque objetivo no puede ser llevado al extremo de no permitir la consideración 
de cualquier representación subjetiva del autor. Esto implicaría substituir a la “persona 
normal” por una “persona hipotética y estandarizada” que nunca ha existido. A su vez, 
cuando se evalúa objetivamente si la respuesta defensiva del autor fue razonable, es difícil 
no tomar en cuenta el conocimiento que éste tenía acerca de actos pasados de violencia 
provenientes del supuesto agresor o acerca de su naturaleza violenta. Esto fue precisamente 
lo que hizo el Tribunal de Apelaciones de Nueva York en el caso Miller.45

Un enfoque similar fue adoptado por el fiscal en el caso Goetz, en el que al construir 
su caso contra el famoso “vengador del metro” (“subway avenger”), entendió que la solución 
requería dos niveles de análisis: a) una evaluación de si el autor honestamente creyó que el 
uso de la fuerza era necesario para repeler un ataque, y, en ese caso, b) un examen acerca 
de si esa creencia era compatible con lo que una persona razonable hubiera creído en las 
mismas circunstancias.46 Este análisis, así como la postura del Tribunal Supremo español, es 
correcto siempre que la evaluación de la representación subjetiva del autor sea empleada 
como medio para establecer la razonabilidad objetiva de la conducta, pero no como factor 
que excluya una evaluación objetiva de la misma. Como observa Rodríguez Mourullo, “la 
cuestión concerniente a si debe evaluarse la racionalidad de la conducta recurriendo a 
la racionalidad del autor como opuesta a la racionalidad del juez, ha sido expresamente 
decidida por la jurisprudencia española en favor de la segunda solución.”47 En apoyo de esta 

45 Citado por Fletcher, supra nota 10, 49.
46 Citado por Fletcher, id., nota 42.
47 MOURULLO, Gonzalo Rodríguez. Legítima defensa real y putativa en la jurisprudencia del T. S., 1976, p. 

68. Acerca de la jurisprudencia española, véase también PATERNOSTRO, María José Magaldi. La legítima 
defensa en la jurisprudencia española, 1976; PEÑA, Diego Manuel Luzón. Aspectos esenciales de la 
legítima defensa, 1978; CONDE, Carmen Requejo. Legítima Defensa, 1998; RIO, Miguel Angel Iglesias. 
Fundamentos y requisitos estructurales de la legítima defensa, 1999.
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opinión, Rodríguez Mourullo cita el fallo del Tribunal Supremo español del 14 de febrero 
de 1966, en donde se estableció que la proporcionalidad entre la respuesta defensiva y 
la agresión ilegítima impedida “debe ser evaluada de acuerdo con el juicio que la razón 
dictaría a un observador imparcial, en este caso, el juez, y no según el juicio subjetivo de 
la persona que se comprometió en el acto defensivo”.

Así concebido, no me opongo a considerar que los casos de legítima defensa putativa 
donde haya una “creencia racional y bien fundada” acerca de la existencia de un ataque 
ilegítimo, deberían ser considerados como una verdadera causa de justificación, aún si 
posteriormente se comprobara que ninguna agresión tuvo lugar. La creencia subjetiva del 
autor en la existencia de una agresión se objetiviza por medio del proceso judicial, de tal 
manera que la transforma en un hecho legal. Debemos, por tanto, considerar que estos 
casos constituyen auténticas instancias de justificación, con todas las consecuencias que 
ello implica. Hablar aquí de “legítima defensa putativa” no tiene sentido. Luego, desde 
este punto de vista, una broma o un ataque con un arma de juguete podrían considerarse 
agresiones ilegítimas, siempre y cuando sean capaces de generar en el defensor putativo 
una creencia objetiva, racional y bien fundada de que está a punto de ser atacado. 

8 LA CREENCIA SUBJETIVA IRRAZONABLE DEL AUTOR COMO CAUSA 
DE EXCULPACION TOTAL O PARCIAL

La eximente por justificación sólo prevalecerá si la conducta del autor satisface el 
estándar objetivo tratado en la sección anterior. La representación subjetiva del autor de que 
está por ser atacado, entendiéndolo como posibilidad, no puede excluir la objetiva ilicitud 
de un acto si no es considerada “racional y bien fundada”. El autor asustadizo o paranoico 
que interpreta una amenaza verbal, un insulto, o un ligero contacto físico como una 
agresión inminente a su integridad física puede, desde su propio punto de vista subjetivo, 
estar actuando en legítima defensa. Sin embargo, esta afirmación es difícil de sostener si 
uno evalúa la situación desde un estándar objetivo. En estos casos, entramos de lleno en el 
dominio de la legítima defensa putativa, dado que la realidad de la agresión sólo existe en 
la mente del autor que cree estar defendiéndose a sí mismo, y un observador imparcial en 
las mismas circunstancias del autor no albergaría tal suposición. Por tanto, estos ejemplos 
representan auténticos casos de errores que implican discrepancias entre la realidad y las 
representaciones subjetivas que no pueden ser resueltos por medio de una evaluación 
objetiva de las circunstancias. Desde la perspectiva del autor, esta clase de errores puede 
ser inevitable, y así excusable, pero no pueden negar la objetiva ilicitud del acto.

En tales supuestos, la equiparación entre legítima defensa putativa y una verdadera 
causa de justificación nos llevaría a una subjetivización de la antijuridicidad incompatible 
con la naturaleza objetiva del concepto. Para establecer si un acto es antijurídico es 
indispensable una evaluación imparcial sobre si la conducta se adecua a estándares de 
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conducta jurídicamente apropiados. No emprender este tipo de evaluación objetiva e 
imparcial de la conducta nos conduciría a una infortunada confusión de los conceptos 
de antijuridicidad y culpabilidad, que forman en mi opinión48 la piedra angular de las 
modernas teorías de la responsabilidad criminal.49

Además, subjetivizar la antijuridicidad nos llevaría a consecuencias difíciles de 
conciliar con nuestras intuiciones, como negar la posibilidad de legítima defensa a la víctima 
de un ataque llevado adelante por el defensor putativo, o, lo que sería aún mas absurdo, 
a admitir la posibilidad de legítima defensa justificada contra legítima defensa justificada, 
una contradicción flagrante del principio en general aceptado de que la fuerza defensiva 
justificable sólo puede ser empleada contra una agresión ilegítima.

Los casos en que mujeres maltratadas matan a sus parejas en situaciones en donde 
no hay enfrentamiento para evitar ser sometidas a futuros maltratos, suscitan importantes 
interrogantes en relación a cómo determinar la razonabilidad de tales cursos de acción. 
Parece difícil justificar un homicidio en tales situaciones, sin confrontación, cuando no 
existe una amenaza inminente a la vida o integridad física de la mujer maltratada. Este es 
particularmente el caso cuando ella tuvo otras alternativas disponibles, como abandonar y 
denunciar a su pareja, buscar la ayuda de instituciones dedicadas a la asistencia de mujeres 
maltratadas, etc. Por supuesto, si el estado mental de la mujer en el momento en que 
mata a su compañero es anormal, debido, por ejemplo, al llamado “síndrome de la mujer 
maltratada”, es posible una exculpación total o parcial con fundamento en la demencia, la 
coacción, o la capacidad disminuida de culpabilidad. Además, como consecuencia de la 
diferencia entre justificación y exculpación, si el compañero durmiente fuera a despertarse 
inesperadamente, él estaría justificado en caso de emplear fuerza para repeler el ataque 
de la mujer que no pasaría de ser, todo lo más, exculpado.50

Debe reconocerse, no obstante, que es muy difícil diferenciar las “creencias 
racionales y bien fundadas” de las “creencias puramente personales”. Sin embargo, es 
importante resaltar que la diferenciación puede y debe ser hecha, de la misma manera 
que uno puede y debe siempre tratar de distinguir los casos de justificación de los de 
exculpación. En los primeros (casos que involucran juicios de justificación), debemos 
comparar el acto ejecutado con el estándar objetivo de razonabilidad y examinar si la 
conducta ilícita se adecuó o no al estándar. En los últimos (casos que involucran juicios 

48 Véase Muñoz Conde & García Arán, Derecho penal, supra nota 8, 307, 350.
49 Véase Eser & Fletcher, supra nota 2; Dressler, supra nota 3.
50 Véase Dressler, supra nota 3, 263-65; State v. Norman, 378 S.E. 2d 8, 21 (Caso Judith Norman) y comentario 

de Fletcher, supra nota 39, 132; CHIESA, Luis Ernesto. Mujeres maltratadas y legítima defensa. In: 20, 
Revista Penal, 2007, p. 50. Acerca de la situación de este problema en el derecho penal español, véase 
Iglesias Rio, supra nota 47, 421; Elena Larrauri Pijoan, Violencia doméstica y legítima defensa, 1995.
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de culpabilidad), debemos ahondar mas a fondo en la subjetividad del individuo en un 
intento para determinar si, no obstante su fracaso para alcanzar los estándares objetivos 
de razonabilidad, sus circunstancias personales, de carácter, o su formación psicológica 
justifican la exculpación total o parcial, es decir, una exención o una atenuación de la pena.

En cambio, en los casos en que la agresión es inexistente ex post, pero ex 
ante51 se puede presumir su existencia racional, razonable y objetivamente, debemos 
concluir que la respuesta defensiva del autor cae dentro de la esfera de cursos de acción 
jurídicamente aceptables. De este modo, la conducta no debe considerarse ilícita ni generar 
responsabilidad penal o civil cuando el autor se defiende a sí mismo como también cuando 
terceros vienen en su ayuda.

Sin embargo, en casos en que ex ante no se puede presumir razonablemente la 
existencia de una agresión, debemos concluir que la respuesta defensiva del autor no 
constituye un curso de acción jurídicamente permitido. Consecuentemente, aún cuando

51 Esta evaluación ex ante es aceptada por la mayoría de los juristas alemanes. Véase, p.e., Claus Roxin, Strafrecht, 
supra nota 13, 659, quien admite un pleno derecho a la legítima defensa (volles Notwehrrecht) cuando alguien 
mata a otro que lo está amenazando con un arma de juguete y el que se defiende ignora que el arma es de 
juguete. No obstante, Roxin, ibid., p. 662, no admite legítima defensa, sino estado de necesidad, cuando 
alguien, después de haber examinado cuidadosamente la situación, cree que está en peligro de un ataque 
inminente que en realidad no existe (véanse los casos descritos en la sección III de este artículo). En este caso, 
Roxin traslada el eje de la evaluación desde el riesgo que el autor tomó, a la invasión en la esfera de la víctima; 
pues sólo la víctima inocente y no el defensor “putativo” tiene derecho a la legítima defensa. De esa forma, 
Roxin evita la contradictoria conclusión de que ambas partes estén actuando en legítima defensa, aunque no 
niega que tanto una como la otra puedan estar justificadas (de la misma opinión es también Maria Conceicao 
Valdagua, supra nota 13). Sin embargo, el problema es que ambas partes están igualmente equivocadas, y 
así surge la cuestión de las justificaciones incompatibles. Vera Bergelson, Rights, Wrongs and Comparative 
Justifications, 28, Cardozo Law Review, 2007, 2503, señala: “En un conflicto entre dos justificaciones 
incompatibles, una parte puede estar más en lo correcto que la otra.” Pero ¿quién? Para Vera Bergelson, 
ibid., “en última instancia, la solución podría adscribirse al estado de necesidad, el cual, deliberadamente, 
puede implicar violación de los derechos de individuos inocentes”. El problema es que la víctima inocente 
no es siempre tan inocente, porque pudo haber provocado el error del defensor “putativo”, por ejemplo, 
mediante una broma. En tales casos no veo por qué razón su derecho tiene prioridad sobre el derecho del 
defensor “putativo”. En cualquier caso, la relación entre el estado de necesidad y la legítima defensa ha sido 
siempre problemática. Como Fletcher (Basic concepts, supra nota 3, 145) ha dicho: “La frontera futura entre 
la legítima defensa y el estado de necesidad va a depender en gran parte de cuán importante se mantengan 
en nuestra conciencia legal las bases definidas de las dos eximentes. El argumento colectivo utilitario para 
equilibrar los intereses contrapuestos está bien afianzado en el pensamiento legal moderno, y por lo tanto 
podemos asumir que el estado de necesidad permanecerá como un argumento poderoso. El interrogante 
de si la legítima defensa properará como una eximente teóricamente definida dependerá en gran parte del 
futuro político del pensamiento liberal” (acerca de los diferentes enfoques en “teoría política” y su influencia 
en la teoría del derecho penal, véase también Fletcher, Grammar, supra nota 40, 81).
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pudiera ser eximido total o parcialmente de responsabilidad en razón de sus circunstancias 
personales,52 su conducta continúa siendo antijurídica y por tanto puede ser responsable 
civilmente por los daños causados. Asimismo, los terceros que cooperen con el autor 
pueden ser responsables criminalmente.

Un derecho a la legítima defensa correctamente delimitado es fundamental para 
la formación de ciudadanos civilizados respetuosos de las leyes. En los tiempos actuales 
de creciente sensación de inseguridad que en ocasiones exige la intervención de falsos 
“vengadores de justicia”, acciones sociales de grupo, y ciudadanos deseosos de convertirse 
en el “sheriff del condado” para proteger a la joven indefensa que está a punto de ser 
asaltada por un grupo de bandidos, es importante demarcar con precisión los límites entre 
lo justificado y lo ilícito, lo legal y lo ilegal.

Seguramente existen circunstancias particulares donde el recurso a la violencia 
para repeler una agresión estará más que justificado. Es el caso de grandes urbes como 
Medellín, Caracas, o Nueva York, las que no pueden equipararse con una tranquila ciudad 
provinciana de un cantón suizo. Sin embargo, los procederes al modo del antiguo oeste 
americano, de tomarse la justicia por su mano, o el vergonzoso intento de hacer justicia 
mediante linchamiento, así como la máxima “ojo por ojo, diente por diente”53 deben 
ser superados si queremos evitar introducirnos en un espiral de violencia que terminará 
transformando nuestras calles en junglas de acero y asfalto, en donde la dialéctica de “los 
puños y las pistolas” tengan siempre la última palabra.

52 Esa es la postura de la llamada teoría de la culpabilidad (véase supra, nota 31), que considera a los errores 
“razonables” como causas de exculpación y no de justificación. Esta es también la postura de Fletcher, en 
Basic concepts, supra nota 3, 162. El Código Penal Modelo Sección 3.09 (2), establece que en tales casos 
el acusado debe ser condenado por un delito imprudente o negligente, si su error se debió a imprudencia 
o negligencia. Esta es la postura de la “teoría de los elementos negativos del tipo” o de la “teoría restringida 
de la culpabilidad” (supra nota 31). Dressler (supra nota 3, 273) coincide también con este resultado. En 
mi opinión, esta solución confunde los errores de tipo con errores sobre los elementos fácticos de una 
causa de justificación. El Art. 14 del Código Penal español distingue entre (I) error sobre los elementos 
constitutivos del delito, y (II) error sobre la antijuridicidad de la conducta. Esta distinción se corresponde 
con la distinción entre “Tatbestands-und Vorbotsirrtum” en las secciones 16 y 17 del Código Penal alemán. 
La primera clase de error (error de tipo) –sea razonable o irrazonable, evitable o inevitable- niega el dolo 
requerido para la configuración del delito, y en caso que el delito no admita la forma culposa, el error 
impide categóricamente la posibilidad de una condena. La segunda clase de error (error de prohibición) 
sólo niega la culpabilidad si es razonable (p. e., inevitable), pero si el error es evitable lleva a una condena 
por el delito acusado con una atenuación obligatoria de la pena (en el Código Penal alemán la atenuación 
es discrecional). En mi opinión, la última solución (la de tratar los errores sobre los elementos fácticos de la 
justificación como errores de prohibición excusables) es el mejor modo de lidiar con errores irrazonables 
sobre los elementos fácticos de una causa de justificación que son el producto de coacción o de una 
perturbación emocional extrema provocada por miedo o terror (véase Muñoz Conde & García Arán, 
Derecho penal, supra nota 10, 385). 

53 No cabe duda que a veces la legítima defensa es una manera de buscar venganza. Sin embargo, la misión 
del moderno Estado democrático de Derecho es evitar los actos de venganza privada ofreciendo medios 
legales para solucionar el conflicto. Véase WHITMAN, James Q. Between Self-Defense and Vengeance/
Between Social Contract and Monopoly of the Violence, 39, Tulsa L. Rev., p. 901.



33Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 7, p. 9-34, jul./dez. 2012

REFERENCIAS

ALEXANDER, Larry. Unknowingly justified actors and the attempt/success distinction, Tulsa 
L. Rev., n. 39, 2004.

ARIZA, Juan José Medina; AUNIÓN, Antonio Muñoz. Las víctimas ante el jurado. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 1997.

BUSATO, Paulo César. Derecho penal y acción significativa. Valencia: Tirant lo                   
Blanch, 2007.

CONDE, Francisco Muñoz. Putativ Notwehr, in Bausteine des europäischen Strafrechts. In: 
Coimbra-Symposium für Claus Roxin. (en español: ¿“Legítima” defensa putativa?: Un 
caso límite entre justificación y exculpación, en Fundamentos de un sistema europeo del 
derecho penal, Libro Homenaje a Claus Roxin). Barcelona: J. M. Bosch, 1995.

______. Universalizing criminal law, Tulsa L. Rev., n. 39, 2004.

______. El error en derecho penal, 2. ed. Buenos Aires, 2005.

______; ARÁN, Mercedes García. Derecho penal: parte general. Valencia: Tirant lo                
Blanch, 2007.

DRESSLER, Joshua. Understanding criminal law. 4th ed. LexisNexis/Matthew Bender, 2006.

DUFF, R. A. Rethinking justifications, Tulsa L. Rev., n. 39, 2004.

ESER, Albin; FLETCHER, George (Ed.). Justification and excuse: comparative perspectives. 
New York: Dobbs Ferry, 1987.

FLETCHER, George P. Basic concepts of criminal law. Oxford: University Press, 1998.

______. A crime of self-defense. New York: The Free Press, 1988.

______. The right deed for the wrong reason: a reply to Mr. Robinson, UCLA L. Rev.,             
n. 23, 1975.

______; OHLIN, Jens David. Defending humanity: when force is justified and why. Oxford: 
University Press, 2008. 

GOTI, Jaime Malamud. Rethinking Punishment and Luck, Tulsa L. Rev., n. 39, 2004.

GREENAWALT, Kent. The perplexing borders of justification and excuse, Colum. L. Rev., n. 
84, 1984 (1897).

HASSEMER, Winfried. Einführung in die Grundlagen des Strafrechts. 2. Aufl. München: 
Verlag C.H. Beck, 1990.

KREMNITZER, Mordechai; GHANAYIM, Khalid. Proportionality and the Aggressor’s 
Culpability in Self-Defense, Tulsa L. Rev., n. 39, 2004.



FAE  Centro Universitário34

KUHLEN, Lothar. Die Unterscheidung von vorsatzausschliessenden uhd 
nichtvorsatzusschliessenden Irrtum, 1987.

LACEY, Nicola; WELLS, Celia. Reconstructing criminal law: critical perspectives on crime 
and the criminal process. 2nd ed. London : Butterworth Law, 1998.

MIR, José Cerezo. Curso de Derecho Penal español. Parte General. 6. ed. Madrid: Tecnos, 
2000. t. II.

MOURULLO, Gonzalo Rodríguez. Legítima defensa real y putativa en la jurisprudencia 
del T. S. Madrid: Civitas, 1976.

PUIG, Santiago Mir. Derecho penal: parte general. 7. ed. Barcelona: Rep-pertor, 2005.

ROXIN, Claus. Kriminalpolitik und Strafrechtssystem. 2. ed.  Berlim: Walter de Gruyter 
Verlag, 1970.

______. Strafrecht, Allgemeiner Teil. 4. ed. München: Verlag C. H. Beck, 2006.

WELZEL, Hans. Das deutsche Strafrecht. 11. ed. Berlin: Walter de Gruyter, 1969.

WHITMAN, James Q. Between Self-Defense and Vengeance/Between Social Contract and 
Monopoly of the Violence, Tulsa L. Rev., n. 39, 2004.



35Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 7, p. 35-46, jul./dez. 2012

RESUMEN

Conferencia en honor de la titulación Doctor honoris causa por la Universidad Pablo de 
Olavide, en la que el maestro traza los vínculos entre la escuela española de Derecho Penal 
con la escuela de Derecho Penal alemán de Frankfut.

Palabras Claves: Dogmática Penal. Derecho Penal Espanhol. Escuela de Frankfurt.

ABSTRACT

Conference in honor of the title of Doctor honoris given by the Universidad Pablo de 
Olavide, in which the Master brings linkages between the Spanish School of Criminal Law 
with the School of German Criminal Law of Frankfurt.

Keywords: Criminal Dogmatic. Spanish Criminal Law. School of Frankfurt.

LOS ROSTROS DEL DERECHO PENAL

FACES OF THE CRIMINAL LAW

Prof. Dr. Winfried Hassemer*

* Profesor de Derecho Penal de la Universidad de J. W. Goethe de Frankfurt. Juez del Tribunal Constitucional alemán.



FAE  Centro Universitário36

Constituye para mí un motivo especial de alegría y satisfacción recibir hoy el título 
de Doctor honoris causa en un centro español tan prestigioso, a pesar de su juventud, tanto 
en la investigación, como en la docencia, como es esta Universidad Pablo de Olavide. Es 
éste el primer doctorado honorífico que me confiere una Universidad española, y si no 
fuera porque en un acto tan solemne como éste hay que mostrar toda la modestia posible, 
yo diría: ¡Ya era hora! Porque es España el país que más me ha atraído siempre, porque 
es el idioma español el que menos mal hablo entre los idiomas extranjeros que hablo, y 
porque es la Ciencia española del Derecho penal, la primera a la que extendí mi mano y 
con la que he tenido y tengo una relación más estrecha.

He elegido como tema de mi disertación “Los rostros del Derecho penal”.

A través de todos estos años de contacto intensivo con la Ciencia penal española y 
la de otros países, empezando por el mío propio, he ido viendo y experimentando distintas 
formas e imágenes, “rostros”, que el Derecho penal ha ido adoptando a lo largo de todos 
estos años, y de los que me gustaría hablarles.

Empezaré por los orígenes comunes:

1 LA CULTURA PENAL DE LA VIEJA EUROPA

1.1 ROJO Y NEGRO

Me gustaría hablarles hoy en este acto de esta época y reflexionar con ustedes sobre 
la evolución que ha tenido nuestra ciencia tanto en la teoría como en la praxis durante 
estos últimos años.

Del Derecho penal se puede aprender mucho sobre la vida. Pocas instituciones 
del Estado y de la sociedad son un indicador tan sensible del espíritu dominante en cada 
época y de la concepción de la vida y del mundo, como lo es el Derecho penal. A través 
del Derecho penal se pueden leer muchas cosas de cada época: como se ha tratado a las 
minorías, qué vigencia han tenido los derechos humanos fundamentales, el ámbito de 
aplicación de la Constitución hasta las jerarquías sociales más bajas, la fascinación por el 
mal y el pánico y la tranquilidad de los ciudadanos y ciudadanas ante la amenaza cotidiana 
que representan el delito y el delincuente.

El Derecho penal no es sólo un jardín florido: es un campo cubierto con el rojo de 
la sangre y el negro del miedo. Casi todos los estudiantes de Derecho, cuando comienzan 
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sus estudios, tienen, antes de empezar a aburrirse con las sutilezas de la Dogmática jurídica, 
en sus cabezas y en sus corazones sobre todo el Derecho penal presente. También la 
Literatura tiene en el Derecho penal una fuente inagotable de argumentos. Y para los 
medios de comunicación la Justicia es en un noventa por ciento la Justicia penal y dentro 
de ella otro noventa por ciento tiene que ver también con temas relacionados con el sexo 
y la violencia. Todo ello se comunica ciertamente mal y se valora aún peor, pero demuestra 
el poder que tiene el Derecho penal sobre las personas y la sociedad.

1.2 LA ACTUAL CIENCIA ESPAÑOLA DEL DERECHO PENAL Y LA ESCUELA 
DE FRANKFURT

A finales de los años setenta y principios de los ochenta del pasado siglo, la joven 
Ciencia española del Derecho penal comenzó a interesarse por la un poco más vieja Escuela 
del Derecho penal que se había formado en la Universidad de Frankfurt am Main, a la que 
pertenezco y de la que soy uno de sus fundadores. Los colegas españoles se esforzaban 
entonces, tras el largo período de la dictadura franquista, en proyectar un Derecho penal 
con unos rasgos entre los que destacaban con total claridad y luminosidad: la libertad, el 
humanismo, la vinculación a la praxis y la fidelidad a los valores constitucionales. Era un 
Proyecto amplio y ambicioso; un Proyecto que creo que se ha realizado en lo fundamental. 
Para mí esta etapa se vincula a los nombres de Francisco Muñoz Conde, Santiago Mir Puig, 
Diego Luzón Peña y Luís Arroyo Zapatero.

Los penalistas de Frankfurt vivíamos entonces en una época un poco agitada; en 
intensas discusiones intentábamos incluir en la investigación penal otras ciencias, como la 
Sociología, la Psicología, la Historia, la Política y la teoría de la Ciencia, que también por su 
parte habían hecho de la praxis del Derecho penal su objeto de investigación. Lo que, sin 
embargo, tenían los penalistas españoles de ventaja frente a los alemanes y lo que nosotros 
aprendimos de ellos, fue el sentimiento seguro y confirmado por la experiencia, de que un 
Proyecto científico no es suficiente para hacer un nuevo Derecho penal y superar una época 
oscura, y que a la teoría y la praxis debía añadirse también la elaboración político-criminal.

¡Fue una época hermosa!, que todavía no ha terminado (por más que el impulso 
de los primeros años se haya ido poco a poco debilitando y acoplándose a la tranquilidad 
que impone la edad). Hace unos años, mis colegas y amigos, Francisco Muñoz Conde y 
Luís Arroyo Zapatero, organizaron un instructivo y maravilloso Congreso en Toledo, en el 
que se trató de la influencia que ha ejercido la “Escuela de Frankfurt” en Italia, Alemania 
y sobre todo España. No sólo entonces, ni por primera vez, se ha visto hasta qué punto 
el Derecho penal español y el alemán vinculaban y vinculan todavía su Ciencia con la 



FAE  Centro Universitário38

política, representando decididamente una cultura jurídica de la “vieja Europa”, cuyos 
rasgos más característicos son:

- Los límites que impone la Constitución no pueden ser trasgredidos ni siquiera en caso 
de necesidad;

- La libertad de los ciudadanos y ciudadanas tiene que ser garantizada frente a razones de 
seguridad e intereses de control; y

- La ciencia debe ser entendida y profundizada como una instancia crítica de la política.

1.3 LOS ROSTROS DEL DERECHO PENAL

Todo esto suena demasiado abstracto e incluso solemne, como corresponde quizás 
a un acto como éste. Pero su significado concreto se comprende, sin embargo, mejor, si 
se contemplan más detenidamente los rostros que ha ido adoptando el Derecho penal 
desde que comenzó esta cooperación hispano-alemana, a la que me acabo de referir.

Estos rostros son completamente diferentes. Uno muestra un Derecho penal 
“malo”, que ha sido objeto de críticas fundamentales por parte de la izquierda. Otro, un 
Derecho penal “limpio”, basado en un cientifismo alejado de la praxis, que pretende lavar 
sus manos en la palangana de la inocencia. Un tercero nos muestra un Derecho penal 
“terapéutico”, que pretende resolver sus problemas de legitimidad prometiendo la mejora 
del delincuente y la intimidación del resto de los ciudadanos. También hay actualmente 
el rostro de un Derecho penal “amenazante”, que ha vuelto a recuperar la contundencia 
de los instrumentos de control y castigo como forma de conjurar nuestro miedo ante el 
peligro. Y, finalmente, el de un Derecho penal “protector”, que nos da la visión de un 
Derecho penal bueno, una visión que creo permanece aún viva en España y Alemania.

La proximidad entre el Derecho penal español y alemán tanto en la ciencia, como 
en la praxis y la política, me permite decir que los rostros que he mencionado no son sólo 
los del Derecho penal alemán, sino que constituyen elementos integrantes de un trabajo 
y una memoria comunes, cuyos rasgos fundamentales paso a exponer.
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2 RASGOS Y LÍNEAS

Seguidamente intentaré explicar cada uno de esos rostros y contraponerlos entre sí. 
Pero no esperen que vaya ahora a exponerles una historia precisa y detallada de dogmas 
y conceptos, lo que por otra parte apenas podría hacer, dado el escaso tiempo de que 
dispongo. Creo que será suficiente con mostrarles, de forma proporcional y gráfica, algunos 
de los rasgos y líneas fundamentales que ofrecen los diferentes rostros del Derecho penal 
a los que me acabo de referir.

2.1 EL DERECHO PENAL “MALO” (O PURAMENTE REPRESIVO)

Una de las características más importantes de la época en que comenzaron los 
contactos entre la Ciencia española del Derecho penal y la “Escuela de Frankfurt” era la 
división específica que se hacía entonces entre el bien y el mal: Era una época en la que los 
análisis eran lentos y oscuros, y en la que se procuraba tomar posición para sacar a la luz lo 
que estaba oculto y llegar finalmente a descubrir la verdad y la justicia. En aquella época 
el Derecho penal se consideraba como un claro producto de su tiempo, como un dato y 
un indicador de “qué es de lo que se trataba realmente”. Para el estudiante interesado en 
la Política – y entonces prácticamente la mayoría se manifestaba públicamente así –, el 
Derecho penal era con diferencia la materia jurídica más significativa, y cualquier Profesor 
de Derecho que estuviera en contacto con estos estudiantes tenía forzosamente en algún 
momento que ocuparse de la “función social del Derecho penal”.

Pero la imagen que se vinculaba con esta función no era precisamente beneficiosa 
para el Derecho penal. Y aunque naturalmente siempre había matices y diferenciaciones 
en los distintos niveles de una escala que iba desde una patética condena “del” Derecho 
penal hasta análisis más profundos y refinados, al final la imagen que se ofrecía era siempre 
la misma: el rostro del mal. Se elegían para ello los rasgos que mejor podían representar 
ese rostro: Como dato más representativo del “Derecho penal” no se destacaba su Ciencia, 
sino la dura praxis, y dentro de ella preferiblemente el sistema carcelario. De la legislación 
penal se destacaban las “leyes antiterroristas”; de las distintas partes del Derecho penal, 
se llamaba la atención principalmente sobre las penas con las que en la Parte especial 
se castigaban los delitos; y de las teorías de la pena se mencionaban sobre todo las de la 
retribución y la expiación. Con ello se ofrecía una imagen tétrica del Derecho penal, como 
mero instrumento de reacción y represión, de humillación y sometimiento de las personas.

Estas son imágenes de ayer, pero tanto entonces como ahora son las que más 
extendidas están en la opinión pública, y, al mismo tiempo, se corresponden en sus líneas 
fundamentales con las críticas que los sociólogos vienen formulando hasta hoy contra el 
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Derecho penal: para estos críticos, el Derecho penal no es más que un instrumento para 
llevar a cabo el “dirty work”, el trabajo sucio que la sociedad necesita, castigando el mal 
con el mal, causando intencionalmente un daño a las personas, y así poder seguir diciendo 
luego en la plática dominical que la Jurisprudencia es el “ars boni et aequi”. Según estos 
críticos, lo mejor sería, tanto para los “delincuentes”, como para las “víctimas”, que el 
Derecho penal les devolviera sus conflictos para solucionarlos ellos mismos.

2.2 EL DERECHO PENAL LIMPIO, COMO PURA ELUCUBRACIÓN 
DOGMÁTICA O TÉCNICO-JURÍDICA

A la gente más vinculada con el Derecho penal no le parecía bien naturalmente 
este tipo de imputaciones. Quien está vinculado al Derecho penal, porque, por ejemplo, 
trabaja como penalista, busca algún tipo de respuesta a estas críticas.

Decididamente, son muchos los penalistas, teóricos y prácticos que han ignorado 
este rostro del Derecho penal malo. Precisamente el abismo sorprendentemente grande 
que se abrió entonces entre los que cultivaban la Dogmática penal tradicional y los que 
analizaban el Derecho penal desde el punto de vista de las ciencias humanas y sociales 
(que se corresponde con el abismo que se abrió entre los penalistas de “Frankfurt” y la 
mayoría de los profesores de otras Facultades alemanas), lo entiendo ahora, desde la 
perspectiva actual, como una incapacidad psíquica que en aquella época muchos tenían 
para concebir su profesión como un “dirty work”.

Desde luego, la Dogmática del Derecho penal era en aquel tiempo una cosa limpia. 
Se concentraba en la Parte General, y procedía a estudiarla desde el punto de vista filosófico, 
analítico, sistemático, conceptual e histórico, y, en todo caso, como algo inocuo. Mientras 
tanto, sectores como la determinación de la pena, el sistema penitenciario, la Criminología 
y la Política criminal quedaban fuera de la formación del penalista y apenas eran objeto de 
estudio por parte de la doctrina penal. La “orientación a las consecuencias” era para muchos 
un concepto inquietante. La Dogmática penal de los años cincuenta y sesenta, influenciada 
sobre todo por la polémica sobre el concepto final de acción, era sistemáticamente 
compleja y disimuladamente filosófica, tenía prestigio internacional, también en España: 
y en la medida en que era autosuficiente en sus preguntas y explicaciones, cumplía las 
exigencias de una Ciencia decente, competente o que realmente merecía ese nombre.
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La imagen del Derecho penal que utilizaba apenas tenía nada en común con la 
del Derecho penal “malo”. Pero si se tiene a la vista esta diferencia, se podrá comprender 
por qué hubo entonces tantos problemas de entendimiento.

Esta Dogmática penal concebida, sistemática y conceptualmente, como Ciencia 
del espíritu, apenas tenía influencia en la praxis del Derecho penal, tal como ésta funciona 
realmente. A esta Dogmática le eran completamente indiferentes las consecuencias 
empíricas y las funciones y ámbitos que en el conjunto de la Ciencia del Derecho penal 
estaban orientados a la realidad: No se interesaba por las condiciones que hacen surgir 
y cambiar la criminalidad, ni por los factores que intervienen en una decisión judicial, ni 
por los detalles de las teorías preventivas.

Y lo mismo sucedía con los criterios que sirven de base a un trabajo teórico: 
fundamentos y coherencia lógica, lo que en todo caso la vincula con el espíritu filosófico 
de la época. A esto se reducía la formación del jurista y la imagen del buen jurista; e incluso 
la teoría del Derecho se planteaba si la consideración de las consecuencias no ponía en 
peligro el Estado de Derecho y la solidez de esa formación jurídica.

En todo caso, el rostro del Derecho penal aparecía limpio de granos. Se reducía a 
unas líneas de las que el jurista no tenía que avergonzarse, y, por tanto, carecía de sentido 
que se planteara nada que tuviera que ver con lo malo.

2.3 EL DERECHO PENAL TERAPÉUTICO O CURATIVO

Pero no todos consiguieron practicar el arte del olvido – aunque sólo fuera porque los 
estudiantes lo impedían con sus incómodas preguntas. Quien admitía la crítica al Derecho penal 
como fuente del mal, tenía todavía un ancla de salvación en la modernización del Derecho 
penal, haciendo que éste cumpliera el papel de un médico en lugar del de un carcelero.

Esta versión de un Derecho penal terapéutico ofrecía muchas ventajas.

Por un lado, se tomaba en serio la crítica contemporánea al Derecho penal, e incluso, 
por lo menos en parte, la hacía suya y hasta la reforzaba: el Derecho penal ciertamente 
miraba en aquel momento más al pasado, actuaba de un modo ciego y era poco consciente 
de las consecuencias que producía.

Por otro lado, deducía de esta crítica exigencias positivas de reforma, que servían 
para limar la parte más fundamental de esta crítica, y, al mismo tiempo, eran impulsadas por 
ella. El lema “curar en lugar de castigar” nacía en una coyuntura favorable y representaba 
en buena parte una modernización del Derecho penal.
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En tercer lugar, muchas de estas exigencias llevaban el sello del Humanismo y 
ampliaban la perspectiva crítica del Derecho penal de forma relevante; esta perspectiva 
incluía, por ejemplo, nuevas formas de trato civilizado en el proceso penal; como el modelo 
de “conciliación” entre delincuente y víctima (o “modelo de la mesa redonda”) que se 
introdujo en el Derecho penal juvenil, o el de la terapia emancipadora; o las alternativas 
a la pena de prisión; y un gran número de imaginativas medidas de ayuda al delincuente; 
de sanciones orientadas a la reparación de la víctima etc.

En cuarto lugar, con esta forma de ver las cosas se conseguía al mismo tiempo 
vincular al Derecho penal y su Ciencia con otras formas de pensar y con las experiencias 
ya obtenidas en las Humanidades, en la Sociología y en la Teoría de la Comunicación; y 
ello dio lugar a otras Escuelas del Derecho penal que poco a poco se iban orientando hacia 
la Sociología, buscando con ello conseguir cambios. Para el Derecho penal terapéutico la 
interdisciplinariedad era un ingrediente natural de su programa.

En quinto lugar, el Derecho penal terapéutico no tenía grandes problemas de 
legitimación: la “ayuda” no exige tanta justificación como el “castigo”; e incluso hasta se 
puede considerar como un regalo para el delincuente.

No cabe duda de que la imagen que ofrece este rostro del Derecho penal es 
agradable: es exactamente la contraria a la que da el Derecho penal “malo” que fue objeto 
de tan fundamentales críticas. Pero precisamente en ello radica su debilidad.

El “Derecho penal terapéutico” ofrece una imagen engañosa y debe, por tanto, 
contemplarse con un distanciamiento crítico. Ciertamente, es la imagen de un modelo 
utópico, hacia el que debe ir el actual Derecho penal; pero deben diferenciarse los pasos 
que hay que dar en la dirección correcta y los que conducen a una dirección equivocada. 
No se puede tomar esta imagen como una fotografía, porque su objeto queda fuera de ella. 
Incluso si se priva al Derecho penal de su carácter de carcelero, no por eso lo convertimos 
en médico.

Ni siquiera la hermosa imagen de la “conciliación”, en la que las partes se sientan 
como en una “mesa redonda” aparentemente al mismo nivel, puede impedir que al final sea 
el Juez quien dirija el proceso y finalmente pronuncie una sentencia. Y desde luego ni ese 
proceso, ni la sentencia pueden ser acordadas libremente por las partes, y en caso necesario 
pueden imponerse coactivamente. Pero incluso los penalistas más modernos reconocen las 
diferencias fundamentales que existen entre una terapia en libertad y otra realizada bajo la 
situación coactiva del castigo, o entre lo que se supone es un “bien” para el condenado y 
preso y lo que son sus “verdaderos intereses”. Y tampoco puede ningún penalista sentirse 
satisfecho con el canto de sirena del “Derecho penal terapéutico”, o evitar las dificultades 
que plantea buscar sanciones penales que no impliquen privación de libertad.
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Este rostro del Derecho penal terapéutico puede producir también efectos negativos. 
Ciertamente puede tranquilizar ante las críticas, y conseguir una cierta armonía en las 
discusiones. Pero el verdadero Derecho penal es ante todo una institución de poder 
coactivo, no una científica o de ayuda social (para ésta última ya existen otras instituciones 
sociales). El objeto del proceso penal no es conseguir un consenso, sino elaborar de forma 
técnica y digna un disenso, un conflicto. Decirle a un acusado que lo que el proceso penal 
pretende es conseguir su acuerdo, es una forma de manipularlo y de asesorarlo mal.

La “terapia” como meta de la Administración de Justicia penal es un regalo que se 
debe dosificar con precisión y cuidado; no se puede aplicar directamente, ni prescribir de 
forma ilimitada. Hay que darle el lugar que le corresponde al poder coactivo que el Derecho 
penal representa y todavía representará en el futuro, y ello se consigue, por ejemplo:

- Dando al acusado desde el primer momento que se abran las diligencias derecho a ser oído;

- Explicándole en el juicio oral lo que ocurre, lo que le afecta; respetando sus particularidades, 
sin reducir su capacidad de resistencia;

- Intentando evitar en la medida de lo posible las sanciones que implican privación de 
libertad, dándole preferencia a otras formas de reacción más adecuadas y menos radicales; y

- Procurando evitar en la medida de lo posible la desocialización del recluso, tanto cuando 
se encuentre en situación de preso preventivo, como durante el cumplimiento de la pena, 
ofreciéndole ayuda y facilidades.

2.4 EL DERECHO PENAL AMENAZANTE

El Derecho penal que hoy nos ofrece una imagen amenazante no es el polo opuesto 
del Derecho penal terapéutico, sino su hermanastro. Es verdad que en él siguen existiendo 
las intenciones terapéuticas, pero su verdadero rostro muestra más los rasgos del poder 
coactivo y de control que los del ungüento milagroso. Su rostro se ha hecho más severo. 
En cierto modo, este rostro amenazante del Derecho penal se ha desarrollado a partir del 
terapéutico; también como él persigue las mismas metas, reaccionando ante un mundo 
que se ha hecho más duro y amenazador.

Igual que su hermanastro, el Derecho penal amenazador es también un Derecho 
penal preventivo. Lo que interesa a ambos no es dar una respuesta adecuada y justa al 
delito que ya se ha cometido, sino evitar otros muchos que se puedan cometer en el 
futuro. La resocialización y la prevención general, las metas principales del Derecho penal 
preventivo, pretenden mejorar al delincuente e intimidar a la generalidad. Buscan lo mismo 
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a diferentes niveles: la lucha contra el delito. La abstracción normativa y orientada al pasado 
de la teoría de la retribución, se ha transformado, por decirlo de forma amigable, en una 
racionalidad enriquecida empíricamente que se preocupa por el futuro.

Pero esta consideración es demasiado amistosa. En realidad, en el rostro del Derecho 
penal amenazante lo que se puede leer es un interés en la pura prevención que puede 
terminar en un terrorismo de Estado. El escepticismo ante la utilidad real del Derecho 
penal no le preocupa. Casi todos creen hoy que con más Derecho penal no sólo hay más 
seguridad, sino también una mejor calidad de vida. Una visión engañosa. Por eso, el actual 
Derecho penal, tanto en los Estados Unidos de América, como en Europa occidental, 
encierra el mensaje, ya hace siglos desterrado, de intervenir con mayor intensidad en los 
espacios de libertad de los ciudadanos.

Este Derecho penal amenazante hace ya tiempo que está mostrando su rostro, 
creando nuevos delitos (sobre todo en el Derecho penal medioambiental y económico), 
incrementando la gravedad de las penas (sobre todo en relación con el tráfico de drogas), 
introduciendo nuevas formas de investigación de la intimidad que no sólo inciden en el 
sospechoso, sino en otras personas (como la instalación de escuchas aleatorias, o el control 
de las comunicaciones telefónicas), sin esperar a que realmente las sospechas se confirmen. 
Se limita la protección de la intimidad recogida en datos informáticos y se crean Servicios 
de Información Reservada.

Todo ello revoluciona el rostro del Derecho penal e incrementa claramente las 
posibilidades de intervención en la libertad ciudadana. Pero esto paradójicamente no lo 
realiza el legislador sin contar con el deseo de libertad de los ciudadanos; al contrario: 
Estos renuncian con gusto a una parte de su libertad, a cambio de que se les proporcione 
mayor seguridad. El Estado transforma así su papel de Leviathan en el de un compañero 
en la lucha contra el delito y otros riesgos de la vida. 

Este rostro amenazante es expresión de un Derecho penal orientado hacia la 
prevención; ésta es en cierto modo su otra mitad. Que no se pueda (ni quizás se deba 
de forma razonable) esperar eliminar algún día el delito, es lo que hace que el Derecho 
penal terapéutico, preventivo, acabe por convertirse en un Derecho penal amenazante: 
que cada vez se apriete más la tuerca del mejoramiento a la fuerza y de la intimidación 
con tal de conseguir ganar la guerra contra el delito. Un Derecho penal orientado hacia 
la prevención debe, por tanto, ser limitado; pero el problema consiste en que él mismo 
no tiene esos límites; los límites le vienen impuestos por la Constitución que le obliga a 
mesurar sus contundentes instrumentos y a frenarlos con la idea de proporcionalidad.
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2.5 EL DERECHO PENAL PROTECTOR Y GARANTISTA

No es una casualidad que las imágenes que hemos dado del Derecho penal a través 
de sus diferentes rostros, el malo, el limpio, el terapéutico y el amenazante, obtengan su 
fuerza expresiva en la medida en que siempre dejan algo fuera de su atención. Como ya 
he señalado, cada una fija su atención en determinadas partes del Derecho penal teórico 
y práctico, pero desatienden otras. Así, por ejemplo, el Derecho penal “malo” tiene 
problemas de compatibilidad con el Derecho judicial constitucional; el Derecho penal 
“limpio” tiene dificultades para explicar la reincidencia y la cifra negra de la delincuencia; 
el terapéutico, con los límites del procedimiento investigador; y el amenazante con los 
límites constitucionales. Ninguno capta plenamente la imagen del Derecho penal.

Si se contempla el Derecho penal en su conjunto, es decir, tomando todas las 
partes que lo integran en su “totalidad”, desde el que se encuentra recogido en el Derecho 
constitucional y judicial, hasta el que se refiere a la ejecución de las penas, pasando por 
la teoría y la praxis de la Política criminal, la Dogmática y las reglas de la medición de 
la pena, y no se cierran los ojos ante fenómenos como las normas, las sanciones y los 
procesos sociales que circundan, influyen y son influidas por el Derecho penal, entonces 
se ve, con claridad, que todos los rostros del Derecho penal que aquí se han descrito se 
caracterizan por su parcialidad.

Con tal de conseguir efectos favorables, se olvidan las lesiones que el Derecho 
penal puede causar, su hermetismo y su potencia. El verdadero Derecho penal tiene 
algo de todo ello, y para conseguir una imagen correcta del mismo hay que replantearlo 
desde el principio. Hay que ver el rostro del Derecho penal amenazante reflejado en 
los límites de la Constitución, y el del Derecho penal limpio en los efectos reales que 
produce la Administración de Justicia penal; el Derecho penal terapéutico tiene que contar 
con la autonomía de la persona, y admitir que sólo podemos conseguir determinadas 
consecuencias beneficiosas si asumimos que también se pueden producir otras secundarias 
indeseables; y el Derecho penal malo tiene que determinar su función a partir de la realidad 
del control social y de sus consecuencias.

El Derecho penal no es sólo una realización de necesidades sociales de castigo; 
también es su reflejo refractado; es parte del control social, pero también al mismo tiempo 
su formalización. Enculturación y socialización normativa, intimidación y confirmación de 
la validez de la norma, sanción de la desviación normativa y cumplimiento de la sanción 
– todo esto no lo suministra en primer lugar el Derecho penal, sino el control social en 
la convivencia humana cotidiana. El Derecho penal no descubre ni crea las normas y 
su sanción, sino que éstas existen ya previamente. Su misión debe, por tanto, verse y 
determinarse en relación con el control social.
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El rostro que aparece en todo esto es el de un Derecho penal protector y garantista. 
Este Derecho penal no consta sólo de conminaciones penales y prohibiciones; sino 
también de seguridad y de concesión de garantías a las personas que pueden ser juzgadas 
y condenadas en un proceso penal. No sólo el acusado, sino todo el que tiene algo que 
ver con los graves conflictos que deben ser elaborados por el Derecho penal puede verse 
amenazado en sus derechos fundamentales si se le impone una forma de control del 
conflicto puramente coyuntural y sin ningún tipo de formalización. La Administración de 
Justicia penal tiene que proteger esos derechos fundamentales.

Y con estas palabras de esperanza en un Derecho penal protector quisiera terminar 
mi intervención en este acto, no sin antes agradecer de todo corazón a la Universidad 
Pablo de Olavide el inmenso honor que me hace de contarme como un miembro más de 
su Claustro de Doctores.

Nada más y muchas gracias.
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RESUMO

O presente artigo objetiva o estudo do paternalismo, abordando a questão da disponibilidade 
dos bens jurídicos tutelados. Desenvolve um estudo histórico desse fenômeno jurídico na 
dogmática, para então estudar seu desenvolvimento atual. Busca demonstrar as diversas formas 
de expansão do paternalismo no plano do Direito comparado e nacional, sua relação com os 
bens jurídicos tutelados, com a autonomia individual, e a legitimação típica do paternalismo 
em se tratando de crimes de perigo abstrato para proteção de bens jurídicos de terceiros.

Palavras-chave: Paternalismo. Dogmática. Bem Jurídico. Disponibilidade. Autonomia Individual.

ABSTRACT

The present article aims the study of paternalism, addressing the issue of the availability of 
legally protected goods. It develops a historical study about the juridical phenomenon in 
legal dogmatic, so then study it’s actual development. It seeks to demonstrate various ways of 
paternalism expansion in terms of national and comparative law, and its relation with the legally 
protected goods with individual autonomy and the typical legitimization of paternalism when 
dealing with abstract crimes of danger protecting others legally protected goods.

Keywords: Paternalism. Dogmatic. Legally Protected Goods. Availability. Individual Autonomy.
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1 ALGUMAS DEFINIÇÕES

Seguindo Andrew v. Hirsch, entenderei por “paternalismo direto no Direito Penal” 
o uso de sanções penais para criminalizar alguém que lesiona unicamente a sua própria 
pessoa ou que comete uma tentativa de autolesionar-se.1 Se o Direito Penal pune a 
lesão a um terceiro que nela consente, falarei em “paternalismo jurídico-penal indireto”. 
Formalmente, temos aqui lesões a terceiros, e não autolesões, de modo que essa situação 
sequer parece, à primeira vista, um caso de paternalismo. Mas como a capacidade de o 
indivíduo dispor de seus bens é materialmente negada, e como o indivíduo é impedido 
de dispor de seus bens recorrendo a terceiros, a proibição à conduta do terceiro acaba 
sendo uma limitação paternalista indireta da liberdade do indivíduo.

Subjacendo a essa distinção categorial, pode-se, seguindo Feinberg, diferenciar 
o “paternalismo duro” (hard paternalism) do “paternalismo suave” (soft paternalism). 
O paternalismo suave se refere, de acordo com o autor, a intervenções estatais contra 
autolesões, nos casos em que o agente não dispõe de uma irrestrita capacidade de decisão, 
por exemplo, por não ser ele ainda adulto, ou por padecer de uma enfermidade mental.2 

Na zona limítrofe entre essas duas últimas categorias, situam-se dois importantes 
grupos de casos: a proteção contra decisões irrefletidas e a proteção contra a exploração da 
fraqueza alheia. Como exemplos, menciono, por ora, o chamado suicídio apelativo (Appell 
Selbstmord), no qual o suicida, que age em estado passageiro de comoção emocional, não 
tem o propósito de morrer, mas sim de fazer um apelo aos demais, somente assumindo o 
risco da produção do resultado morte;3 e também o tipo da usura, em que alguém, em sua 
própria vantagem, explora uma fraqueza humana como a ingenuidade, a inexperiência, 
ou até mesmo a existência de uma situação de necessidade.

1 v. Hirsch. In: ANDERHEIN, Michael et al. (Coord.). Paternalismus und Recht. Mohr Siebeck, 2006, p. 
235 ss. (235); v. Hirsch/Neumann, GA, 2007, 671 e ss. (671). 

2 FEINBERG, Joel. Harm to self, New York/Oxford: Oxford University Press, 1986, p. 12;  DWORKIN, G. 
Paternalism. In: SARTORIUS, R. (Coord.). Paternalism. Minneapolis: University of Minneapolis Press, 
1983, p. 3 e ss. (17).

3 Quanto a esse conceito e ao conceito oposto do suicídio de balanço (Bilanz Selbstmord), cf. as referências 
à nota 53. 
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2 SOBRE A HISTÓRIA DA CRÍTICA AO PATERNALISMO JURÍDICO-PENAL

A crítica ao Direito Penal paternalista que se inicia com o iluminismo jurídico-penal, 
ainda que imperfeita em seus detalhes, é, no geral, convincente.

1. A teoria desenvolvida por Beccaria e Hommel, segundo a qual o Direito Penal 
só pode ser utilizado para prevenir danos sociais, representa uma crítica aos fundamentos 
do paternalismo jurídico-penal, que era, até então, algo óbvio, uma vez que se partia de 
uma religião como a cristã, que conhecia uma obrigação dos indivíduos de evitar pecados 
de toda espécie.

a) Apenas tendo em mente as marcas dos dogmas cristão do pecado original no 
Direito Penal pré-iluminista é que se torna possível compreender a revolução a que o 
iluminismo jurídico-penal veio a dar início. Segundo a dogmática católica, o pecado 
original é, essencialmente, a ausência inata da graça santificadora, ausência essa devido 
à culpa de Adão e que foi por ele transmitida a cada um dos seres humanos.4 O dogma 
do pecado original, que se consolidou por meio do patriarca Santo Agostinho, teve o 
seu núcleo identificado com a paixão sensual, a chamada concupiscência, com o que se 
estabeleceu o repúdio ao corpo característico de toda a cultura cristã e que tanto afetou 
negativamente o Direito Penal.5 O arbítrio e a brutalidade que, no campo teórico, marcaram 
o Direito Penal até a revolução do Iluminismo, e no campo prático até hoje se apresentam 
dominantes, são, a meu ver, inferências de dogmas fundamentais cristãos, cujas múltiplas 
contradições tornavam possíveis todos os mais bestiais abusos, uma vez que sempre era 
possível justificá-los com uma passagem da Bíblia. Foi assim que a caça às bruxas – o mais 
vergonhoso capítulo de um Direito Penal cozido em irracionalidade acerebral, crueldade 
bestial e perversidade sexual – alcançou seu cume histérico justamente depois da festejada 
Reforma do Cristianismo por Martinho Lutero, situação que só começou a suavizar-se por 
influência dos faróis do primeiro Iluminismo, Spee e Thomasius.6 E Benedikt Carpzov, 

4 Catecismo da Igreja Católica, 1997, nm. 402 ss.; vide ademais RATZINGER, Einführung in das Christentum, 
4. Aufl. 2005, p. 234. 

5 Quanto à teoria de Santo Agostinho sobre o pecado original em detalhe, LÖHR, In: Drecoll (Coord.). 
Augustin Handbuch, 2007, p. 495 e ss. (503 e ss.) com referências; sinteticamente C. Horn, Augustinus, 
1995, 34 e ss. Locus classicus da crítica ao repúdio cristão ao corpo: NIETZSCHE, Also sprach Zarathustra. 
In: COLLI; MONTINARI (Coord.). Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe, v. IV, 1980, por ex. p. 39 
e ss. (Sobre os detratores do corpo); id., Der Antichrist, na mesma coleção, v. VI, por ex. p. 174 e ss., 228 
e ss., 239 e ss., 245 e ss. (n. 8, 49, 56, 58).

6 Sobre os processos contra bruxas em geral, Eb. Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen 
Strafrechtspflege. 4. ed. 1965. p. 209 e ss. Spee, Cautio Criminalis, 8. Aufl. 2007 (tradução e introdução 
de J. F. Ritter; primeiramente publicado em 1632) e a respeito Ritter, no mesmo volume, p. VII e ss.; Eb. 
Schmidt, op. cit., p. 212 e ss.; Großfeld, JZ, 1995, p. 273 e ss.; Sellert, NJW, 1986, p. 1222 e ss. Thomasius, 
Über die Hexenprozesse, editado por Lieberwirth, 1967 (primeiramente publicado em 1701); a respeito 
Jerouscheck, JuS, 1995, p. 576; sobre ambos também Glozer/Zöllner, Teufelsglaube und Hexenwahn, 
1993, p. 219 e ss. 
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ao qual se atribui a mesma prominência no século XVII que Feuerbach no século XIX,7 
encontrava-se plenamente enclausurado nesse espírito doentio, nunca lhe faltando uma 
citação bíblica na qual embasar sua fúria penal.8 Mais danoso que esse repúdio cristão ao 
corpo, foi, porém, o repúdio à razão, que se manifestava de duas formas: primeiramente 
numa arbitrária substituição do raciocínio por lendas criacionistas grosseiras, e, em segundo 
lugar, numa total indiferença mesmo às mais revoltantes contradições. A expulsão de Adão 
do Paraíso, uma antiga lenda judaica acolhida pelos patriarcas da Igreja, não descreve outra 
coisa que não uma punição bárbara infligida por Jeová, que impõe a mais cruel retribuição 
a um fato inculpável já por definição, pois apenas ao comer da árvore do conhecimento 
é que Adão obteve a capacidade de conhecimento do injusto,9 mas por essa obtenção 
ele foi castigado com o infinito sofrimento da expulsão do Paraíso. O ser humano, que 
segundo outra passagem da Bíblia fora criado à imagem e semelhança de Deus,10 é assim 
punido de modo completamente desproporcional por haver querido, comendo da árvore 
do conhecimento proibida por Deus, obter essa dimensão de semelhança a Deus que 
Este contraditoriamente lhe negara. Não é surpreendente, assim, que uma religião que 
contém em sua metáfora jurídico-penal fundadora uma manifesta ignorância de todos 
os princípios da razão acabe por justificar qualquer arbítrio, até o mencionado clímax da 
persecução às bruxas.

7 v. Weber, Festschrift für Rosenfeld, 1949, p. 29 e ss. (p. 30 e ss., p. 38, que declara Carpzov “fundador 
de uma ciência jurídico penal alemã”); cf. ademais Eb. Schmidt (nota 6), p. 153 e ss. (de acordo com a 
avaliação de v. Weber, p. 155). 

8 Não sendo, assim, convincentes as novas tentativas de reabilitação (por ex. v. Weber [nota 7], p. 42, Fn. 
36, que tenta em grande parte inocentar Carpzov da acusação da caça a bruxas; Oehler. In: Festschrift 
für Hirsch, 1999, p. 105 e ss.).

9 Gênesis I, 3, 5 e 7.
10 Gênesis I, 1, 27.
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b) Por outro lado, a caracterização de Kant do Iluminismo como libertação do homem 
de sua culpável menoridade11 se mostra de uma precisão inigualável quando referida a 
Beccaria e a Hommel, que, em um esforço único, formulam uma doutrina do dano social 
como exclusiva legitimação e com isso limitação do Direito Penal, o que retira essa área 
do Direito das trevas da tradição cristã e a leva para as luzes da razão e do humanismo.

Beccaria dizia literalmente:

É seguro que cada um só quer entregar ao depósito público uma parte mínima de sua 
liberdade – apenas o suficiente para levar os outros também a protegê-lo. A soma dessas 
partes mínimas constitui o direito de punir; tudo o que a ultrapassar é abuso, e não justiça.12 
[...] Nós vimos qual a medida dos crimes, a saber, o dano infligido à sociedade (Parte VIII).

E Hommel escreveu em seu conhecido prefácio à edição alemã da obra de Beccaria: 

O jurista que pense com a própria cabeça não se deve deixar enganar por conversas 
moralistas e palavras inebriantes, mantendo-se firme em reconhecer a medida do delito 
única e exclusivamente no dano que dele surge para a sociedade. Que o fato cometido 
seja... ainda… um crime em sentido moral ou teológico, isso não nos interessa a nós, 
que apenas nos ocupamos das desgraças civis. Nossa regra é a seguinte: o fato é tão mais 
merecedor de pena, quanto mais triste o resultado que ele provoca ao ente comum. Se o 
fato não tem qualquer resultado negativo sobre o ente comum, então ele é indiferente, 
e seguramente não é objeto de... leis penais.13

Beccaria derivou daí a impunidade do suicídio (Parte XXXII), e Hommel diz de 
modo ainda mais agudo:

Não se pode misturar pecado, crime e ações desprezíveis. Ter um buraco na meia não 
é nem pecado, nem crime, e sim vexame; casar com a irmã é pecado entre os cristãos, 
mas não é injusto social. Crime ou injusto é apenas aquilo por meio do qual provoco uma 
injúria a alguém. Apenas essas condutas são objeto das leis penais da sociedade. Algo 
pode ser vexaminoso, pode ser pecaminoso, e ainda assim não constituir socialmente 
um crime. Pessoa, cidadão e cristão são três conceitos diversos.14

11 Kant, Was ist Aufklärung, editado por Brandt, 1999 (primeiramente publicado em 1784), p. 20.
12 Von Verbrechen und Strafen, 1764, Cap. II.
13 Chamado Prefácio Hommeliano (Hommelische Vorrede). In: Des Herren Marquis von Beccaria 

unsterbliches Werk von Verbrechen und Strafen, editado por Lekschas, 1966 (primeiramente publicado 
em 1766), p. 1 e ss. (15).

14 Id., p. 2.
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c) Especialmente os dois exemplos que acabo de citar são fecundos para a crítica 
ao Direito Penal paternalista, pois na punibilidade do suicídio se manifesta a mais dura 
forma de paternalismo, cuja origem nos dogmas cristãos é evidente e ainda pode ser 
observada de modo claro nos países de tradição católica. A bigamia é, em primeiro lugar, 
apenas pecado, mas também uma espécie de paternalismo indireto, pois o desrespeito 
aos direitos monogâmicos da outra parte, que poderia levar a um prejuízo patrimonial, 
ocorre com o consentimento dela.

d) O que não me parece tão claro na crítica de Beccaria e Hommel ao paternalismo 
é a estrutura da argumentação, mais exatamente se se trata de uma argumentação 
consequencialista ou deontológica. No caso do suicídio, diz Beccaria que aquele que se 
mata provoca um dano menor à sociedade que o emigrante, o qual leva embora consigo 
uma parte de seu patrimônio, enquanto o suicida o deixa por completo. Essa afirmativa 
parece conferir à argumentação uma estrutura consequencialista, no modelo da famosa 
rejeição de Beccaria à pena de morte, rejeição fundada em primeira linha na suposta 
ineficácia e com isso num argumento consequencialista. Por outro lado, tanto Beccaria 
quanto Hommel se baseiam no modelo do contrato social, que, por sua vez, tem por 
axioma fundamental a autonomia de cada indivíduo. E a distinção categórica de Hommel 
entre pessoa, cidadão e cristão não é em princípio consequencialista, e sim deontológica.

Os pontos fracos típicos de toda fundamentação consequencialista, que 
obsevaremos na crítica utilitarista de Mill ao paternalismo, não se apresentam, a meu ver, 
na crítica iluminista.

2. A atitude da cultura jurídica alemã a respeito do paternalismo foi, mais do que 
de Beccaria e Hommel, influenciada pela filosofia de Immanuel Kant, que com seu caráter 
univocamente deontológico soa, à primeira vista, mais convincente, mas que no Direito 
Penal acaba caindo especificamente numa salada de contradições, a qual em parte apaga 
os pontos positivos.

A famosa definição que Kant dá ao conceito de Direito, como o conjunto de 
condições segundo as quais o arbítrio de cada indivíduo pode ser harmonizado com o dos 
demais de acordo com uma lei geral da liberdade,15 não é, numa aproximação superficial, 
deduzida no capítulo Introdução à Teoria do Direito de um conceito enfático e substancial 
de liberdade do ser humano na sociedade, e sim das diversas definições formais dos 
conceitos transcendentais fundamentais construídos por Kant (dever e obrigação, lei e 

15 Kant, Die Metaphysik der Sitten. In: Weischedel (Ed.). Werke, Bd. VIII, 1993, p. 337 (A 33/B 33).
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máxima, vontade e arbítrio). Ainda assim, esse conceito de Direito depende do imperativo 
categórico, igualmente válido para o Direito e para a moral, e por sua vez derivado da 
dignidade do ser humano enquanto ser racional e autor de suas próprias leis. Não seria, 
portanto, infiel a essa base deontológica se derivássemos da definição de Direito de 
Kant as mesmas conclusões a que chegaram Beccaria e Hommel para o Direito Penal, a 
saber, a restrição de que só sejam punidas lesões à liberdade e que uma lei positiva que 
comine pena a uma conduta que ocorre na própria esfera de liberdade do agente, sem 
transcender para esferas de liberdade e de direito alheias não seria direito, e sim algo 
injusto.16 O próprio Immanuel Kant, contudo, não extraiu essa conclusão para o Direito 
Penal: confundindo condição necessária e condição suficiente, ele embarcou em uma 
polêmica infeliz com Beccaria e, ao propagar tipos penais que castigassem meras lesões 
de deveres morais para com a própria pessoa – uma categoria que na ética é discutível, 
no Direito Penal é insuportável e no sistema do Direito proposto por Kant é absurda –, 
defendeu um paternalismo direto e duro.

a) Os argumentos adicionais utilitaristas que Beccaria apresentara contra a pena de 
morte17 são de pronto tidos por Kant como os únicos e rebatidos com a objeção de que, 
antes de pensar no possível benefício a ser obtido de uma pena, ter-se-ia de fundamentar a 
punibilidade do autor com independência de quaisquer consequências que daí pudessem 
advir.18 Com isso, ignora Kant que Beccaria parte de um contrato social e também da 
autonomia do indivíduo como base deontológica do Direito Penal. Em segundo lugar, 
Kant transforma sem justificação a culpabilidade do autor, de condição necessária para 
a legitimação da pena, numa condição suficiente, postulando de modo axiomático uma 
teoria da retribuição que, a rigor, não se pode deduzir do seu conceito de moral.19

b) Nas observações adicionais à segunda edição da Metafísica da moral, posiciona 
Kant expressamente a que foi por ele denominada de bestialidade (intercurso sexual com 
animais) no Direito Penal e a qualifica como um “crime contra a humanidade em si”, 

16 É esse o sentido em que a teoria da pena de Kant é atualmente reconstruída pela escola de Wolff e Köhler, 
por ex. Wolff. In: Hassemer (Coord.). Strafrechtspolitik, 1987, p. 137 e ss. (p. 211 e ss.); Köhler, Strafrecht 
AT, 1997, p. 22 e ss., o que, especificamente no que diz respeito ao Direito Penal, não parece refletir de 
modo adequado a real filosofia de Immanuel Kant.

17 Beccaria (nota 12), Cap. XXVIII.
18 Kant (nota 15), p. 453, A 196/B 226.
19 Bastante claro o seu famoso “exemplo da ilha”, cf. (nota 15), p. 455, A 199/B 229. É interessante observar 

que, no anexo à segunda edição da Metaphysik der Sitten, Kant introduziu, na nota de rodapé à p. 171, 
expressamente a distinção entre a punibilidade, de caráter moral e a prudência penal, de caráter pragmático 
e que é por ele compreendida como prevenção, sem porém adentrar na necessária combinação das duas 
como pressuposto de uma punição. 
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merecedor da pena de “definitiva expulsão da sociedade civil”, porque o autor se mostrou 
“indigno de viver entre os seres humanos”.20 Mal se consegue imaginar um paternalismo 
mais duro, sendo que o método ainda hoje utilizado de esconder o paternalismo atrás de 
um bem jurídico coletivo aparente (“a humanidade”) será objeto de nossa posterior atenção.  

c) A teoria da pena de Kant manifesta de forma exemplar os perigos de uma invasão 
moralista sobre o Direito Penal que se dão quando se reconhece ao reproche moral (à 
“censura”) e à culpabilidade do autor (fundada na possibilidade de o autor evitar o delito) uma 
função autônoma e independente do fim do Direito Penal de prevenção de danos sociais21.

3. Feuerbach, cuja compreensão do delito como lesão a direito em si se reporta a 
Kant, evitou, porém, os erros cometidos por esse último e negou categoricamente em sua 
análise de filosofia jurídico-penal a punição de ações meramente imorais ou pecaminosas. 
Isso foi dito com clareza no que se refere à sodomia, por Kant denominada de bestialidade, 
que para Feuerbach era um problema exclusivo da polícia de costumes. É verdade que, 
escrevendo numa época pré-constitucional, Feuerbach não chegou ao ponto de declarar 
inconstitucionais as leis positivas violadoras desses princípios, de modo que ele, por 
exemplo, não questionou a vigência do art. 116 da Constitutio Criminalis Carolina, que 
cominava à sodomia a pena de morte na fogueira. Também suas manifestações sobre o 
suicídio mostram-se ambivalentes: Feuerbach o considera antijurídico, pois aquele que 
adentra no Estado se obriga a por ele empenhar suas forças, não podendo delas privá-lo 
arbitrariamente; ainda assim, o Estado que comina pena a tal conduta antijurídica mostra-
-se irracional, uma vez que essa conduta subtrai automaticamente seu autor à pena.22

4. No âmbito jurídico anglo-saxão, o repúdio ao Direito Penal paternalista não 
adveio do Iluminismo, e sim de On Liberty, escrito por John Stuart Mill cerca de cem 
anos depois da obra de Beccaria. Mill desenvolve sua crítica num contexto puramente 
utilitarista e propõe o chamado harm principle, bem próximo à teoria da proteção de 
bens jurídicos, mas ainda mais estreito.23 Essa argumentação não chega, entretanto, 
a convencer nos casos de ações irrefletidas manifestamente irrazoáveis nem nos de 

20 Kant (nota 15), p. 488, B 171 f.
21 Para uma crítica à moderna concepção de Andrew v. Hirsch, que fundamenta o Direito Penal não só 

na prevenção, mas numa censura moral, vide meu estudo em: Schünemann; Hirsch; Jareborg (Coord.). 
Positive Generalprävention, p. 109, 111 e ss.; a respeito de que uma decisão em favor da violação da 
norma, isto é, contra o imperativo categórico, não pode ser explicada pela ideia de Kant da liberdade 
transcendental, vide minha contribuição a Festschrift für Lüderssen, 2002, p. 327 e ss. (p. 332 e ss.).

22 Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen Peinlichen Rechts, 14. ed. aos encargos 
de Mittermaier, 1847, § 241.

23 Mill, On Liberty, editado por Himmelfarb, London, 1985 (primeiramente publicado em 1859), cap. 1 (p. 
68 e ss.).
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exploração da fraqueza humana por um esperto ambicioso. Tampouco o crucial case 
do contrato de escravidão24 é resolvido de modo completamente satisfatório, porque a 
proibição de abdicar definitivamente da própria liberdade não pode ser fundamentada 
com argumentos puramente consequencialistas.

5. Apesar de, no século XIX, o utilitarismo, enquanto orientação filosófica, não ter 
conseguido estabelecer-se na Europa continental, e de a filosofia de Kant ter empurrado 
para um segundo plano a influência de Beccaria e de Hommel, a Europa continental, 
diferentemente da bastante imóvel Common Law, foi tanto em sua doutrina quanto em 
sua legislação por todo o século XIX marcadamente antipaternalista. A teoria da limitação 
do Direito Penal à proteção de bens jurídicos, desenvolvida depois de Feuerbach por 
Birnbaum, representa, é verdade, um raciocínio autônomo, mas de conteúdo notavelmente 
semelhante à teoria iluminista do dano social.25 E, quando no final do século XIX, Binding 
traduzia a teoria limitadora da proteção de bens jurídicos para os termos do paradigma 
positivista-legalista dominante em sua época,26 não se alterou a tendência antipaternalista, 
uma vez que a legislação penal dominada pelo liberalismo continuava intacta. Para dar 
alguns exemplos da legislação do Império de Bismarck: diversamente de vários outros 
códigos europeus, no Código Penal do Império de 1871 não existe nem um tipo penal de 
suicídio nem de participação em suicídio. Até 1920, não existia qualquer sinal de um Direito 
Penal de drogas, o qual atualmente representa o núcleo duro do Direito Penal paternalista. 
A restrição que o atual § 228 StGB impõe à eficácia do consentimento nas lesões corporais 
era desconhecida do Código de 1871.*27 Questões centrais eram resolvidas tanto pela 
legislação quanto pela filosofia jurídico-penal do século XIX em sentido antipaternalista,

24 Quanto a isso, Mill (nota 23), cap. 5 (p. 173 e ss.).
25 Mais detalhes a respeito dessa controversa leitura, Schünemann. In: Hefendehl; Wohlers; Hirsch (Coord.). 

Die Rechtsgutstheorie, 2003, p. 133 e ss. (p. 138 e ss.).
26 Die Normen und ihre Übertretung, Bd. I, 2. Aufl., 1890, p. 340, 353 e ss.; a respeito Amelung, 

Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft, 1972, p. 73 e ss.
* (N. do T.) Sobre esse dispositivo, cf. o próprio texto do autor, à p. 11.
27 É verdade que Reichsgericht, em RGSt 2, 442; 6, 61, extraiu desse silêncio da lei a conclusão de que o 

consentimento nas lesões corporais seria de todo irrelevante. Mas a isso se opunha a doutrina completamente 
dominante, segundo a qual nas lesões o consentimento do ofendido teria por consequência a exclusão da 
ilicitude (Olshausen, Kommentar zum StGB, 6. ed. 1901, § 223, n. 9, com ulteriores referências), e tão somente 
essa opinião se adequava ao conteúdo liberal do Código Penal do Império: se está mesmo no delito capital do 
homicídio o pedido da vítima tinha como efeito, segundo o § 216, reduzir a pena que era de 5 a 15 anos de 
reclusão (Zuchthaus) para a detenção (Gefängnis) de 3 a 5 anos, está claro que o consentimento no bagatelar 
delito de lesões corporais somente possa levar à isenção de pena, de maneira que a tese do Reichsgericht da 
total irrelevância do consentimento tampouco de uma perspectiva sistemática se mostra sustentável.
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ainda que com uma série de exceções no que se refere a formas de vida incômodas para 
o mundo burguês, como a chamada vadiagem.28

3 SOBRE O ATUAL DESENVOLVIMENTO DO DIREITO PENAL

1. Uma rápida olhada sobre o atual desenvolvimento do Direito Penal, tanto no 
plano nacional quanto internacional, demonstra clara tendência no sentido da expansão 
das diversas formas do Direito Penal paternalista.

a) No plano menos elevado, menciono a cominação de uma multa (Bußgeld) 
para os condutores ou passageiros de veículo automotor que circulem sem fazer uso de 
cinto de segurança (§ 49 I Nr. 20a StVO). Trata-se, é verdade, de mera contravenção 
(Ordnungswidrigkeit), mas de Direito Penal em um sentido amplo, cujo significado 
independe da intensidade da sanção.

b) Em plano imediatamente superior, encontram-se os dispositivos penais da Lei 
de Transplantes (Transplantationsgesetz), cujo § 18 comina pena de até cinco anos de 
privação de liberdade à conduta de transplantar órgãos não regeneráveis de pessoa viva, 
em caso de inexistir manifesto e especial vínculo pessoal. O próprio doador é abrangido 
pelo dispositivo, sendo beneficiado apenas por uma mitigação ou mesmo isenção de pena, 
segundo a discrição do tribunal.

A importância que se dá até no plano internacional aos dispositivos do direito de 
transplantes de órgãos se expressa na decisão-quadro do Conselho da UE sobre a ordem 
de prisão europeia.29 Ali se prevê no art. 2, inc. II a extradição de nacionais no caso de 
delitos contra a Lei de Transplantes, com independência do princípio da dupla punibilidade, 

28 Assim é que, segundo o § 361, n. 3, RStGB, punia-se com prisão de até 6 semanas aquele que circulava 
como vagabundo, apesar de que o fundamento da punição não estava numa finalidade paternalista, e 
sim “no fim puramente policial de evitar os perigos que (a vadiagem) gera, segundo a experiência, para a 
vida econômica e para a segurança jurídica” (Olshausen, RStGB, § 361, n. 3 d). O posterior dispositivo do 
§ 26 Abs. 1 Satz 1 BSHG buscava, porém, uma finalidade paternalista, segundo o qual se podia internar 
uma pessoa coativamente num estabelecimento fechado de trabalho se essa pessoa se recusasse de modo 
insistente a realizar trabalho exigível para o seu próprio sustento ou para o sustento de seus dependentes 
(apenas a segunda alternativa foi declarada inconstitucional em BVerfGE 30, 47). Mais manifesto ainda 
era o § 73, BSHG, de acordo com o qual o tribunal poderia ordenar a uma pessoa se recolher a um 
estabelecimento se ela é especialmente fraca de vontade, descontrolada em seus instintos, estando por isso 
abandonada ou sob perigo de abandono; uma vez que aqui não se trata nem de proteção da coletividade 
nem do próprio afetado, mas apenas de sua “correção”, esse dispositivo foi declarado inconstitucional 
(BVerfGE 22, 180). Mas como em nenhum desses casos se trata de um paternalismo jurídico-penal em 
sentido estrito, não se continuará tratando dessa jurisprudência na presente sede. Não se deve desconhecer, 
ainda assim, que tais medidas assistenciais coativas mal se diferenciam de um Direito Penal de duas vias, 
tal como o que hoje existe e que combina penas e medidas de segurança.

29 ABl. L 190, 13 jul. 2002.
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fazendo com que o Direito Penal de transplantes mais punitivista seja exequível por todo 
o solo europeu.

c) Enquanto esse dispositivo é uma manifestação de um paternalismo direto, 
encontramos um exemplo de paternalismo indireto no § 228 StGB. Segundo esse 
dispositivo, que está na Lei desde 1933, a lesão corporal cometida com o consentimento 
do ofendido permanece punível se o fato violar os bons costumes. Esse dispositivo apresenta 
uma, de há muito visível, mancha de nascença, uma vez que, apesar de ter sido objeto 
de intenso debate durante a reforma penal do império alemão, a regra só foi introduzida 
no StGB imediatamente após a tomada de poder pelo nacional-socialismo, para que se 
pudesse realizar sem impedimentos os planos de esterilização e combate à chamada prole 
geneticamente enferma.30 Essa mancha teve a sua visibilidade reduzida pela renumeração a 
que procedeu a 6ª Lei de Reforma do Direito Penal de 1998,31 que transformou o antigo § 
226 no atual § 228, enquanto as objeções formuladas pela literatura contra o conteúdo do 
dispositivo permaneceram de todo ignoradas.32 Enquanto isso, o tipo penal do homicídio 
a pedido da vítima (§ 216 StGB), outra manifestação de um paternalismo indireto, ficou 
intocado. Diversamente do que ocorre na Holanda ou na Suíça, na Alemanha a eutanásia 
ativa continua punível também nos casos em que o moribundo agonizante pede para ser 
libertado de seu sofrimento.33

d) A mais intensa e aguda forma de paternalismo se manifesta nos tipos penais da 
Lei de Entorpecentes (§29 e ss., BtMG), cuja finalidade é proteger cada cidadão individual 
da tentação das drogas.

e) Também outras restrições de liberdade que, à primeira vista, são legitimadas pela 
proteção de outros interesses atendem cada vez mais a considerações paternalistas. Por 
exemplo, a proibição de fumar em locais públicos, em vigor principalmente na Baviera,34 
é justificada oficialmente alegando-se a necessidade de proteger o não fumante do fumo 
passivo. Porém, a proibição abrange também áreas secundárias em estabelecimentos abertos 
ao público, assim, a proteção se antecipa de modo manifestamente desproporcional e se 
impõe a suspeita de que, no fundo, se esteja almejando paternalisticamente uma correção 
dos fumantes.

30 Cf. Paeffgen, Nomos-Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2. ed. § 228, n. 1; Niedermair, Körperverletzung 
mit Einwilligung und die guten Sitten, 1998, p. 1 e ss. 

31 BGBl I, 164, 26 jan. 1998.
32 Por ex., Paeffgen, NK. 2. ed. § 228, n. 53, 55 e Sternberg-Lieben, Die objektiven Schranken der 

Einwilligung im Strafrecht, 1997, p. 157 e ss., 162, que consideram inconstitucional o dispositivo. 
33 Por ex., Fischer, StGB. 55. ed. 2008, vor § 211, n. 17; Schönke; Schröder; Eser, StGB. 27. ed. 2006, Vorbem 

§§ 211 e ss. n. 25; Roxin, in Roxin/Schroth (Coord.). Medizinstrafrecht. 3. ed. 2007, p. 313 e ss. (347); 
em detalhe sobre a problemática, Jakobs, Tötung auf Verlangen, Euthanasie und Strafrechtssystem, 
1998; Neumann/v. Hirsch, GA, 2007, p. 671 e ss.

34 Gesetz zum Schutz der Gesundheitm, de 12.12.2007, Bayerischer Landtag Drucks. 15/9560.
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2. Uma vez que, na República Federal da Alemanha, a liberdade do cidadão é 
garantida pelo direito fundamental à liberdade geral de ação (art. 2, Abs. 1, GG), toda 
norma penal paternalista necessita de uma legitimação constitucional específica. É por 
isso que o legislador e os doutrinadores apologetas ofereceram um buquê de possíveis 
fundamentos legitimadores, entre os quais o mais plausível, a saber, que o autor tenha de 
ser protegido contra a própria pessoa, é o que justamente menos aparece – certamente 
porque isso poria às claras o conflito com a autonomia da pessoa, que lhe é garantida 
como direito fundamental. É verdade que a proteção contra decisões apressadas ou 
contra a exploração da própria fraqueza por um interesse alheio de lucro pode servir de 
fundamentação para um paternalismo indireto (a respeito mais detalhes abaixo, no sexto 
tópico). Isso não vale, porém, para o paternalismo direto, isto é, para a punição do próprio 
titular do bem. Esta vem a ser legitimada por três estratégias. Primeiramente, atribui-se 
ao tipo que, à primeira vista, parece paternalista a finalidade legítima de contenção de 
efeitos danosos para outros indivíduos. Com isso, o tipo acaba tornando-se apenas um 
caso de “paternalismo aparente”, porque na verdade o dispositivo serve à proteção de 
bens jurídicos como outro tipo qualquer. Essa é a fundamentação que se dá atualmente 
à proteção estrita de fumar. A segunda estratégia é a proteção de sistemas sociais contra 
sobrecarga, o que, por exemplo, é alegado no caso do dever de usar cinto de segurança: 
esse dever precisa minimizar os encargos ao sistema social que podem decorrer de um 
acidente grave. A última e, ao que parece, mais frequente estratégia de legitimação é a 
construção de bens jurídicos supraindividuais ou coletivos como o objeto a ser protegido 
pelo tipo que se examina. Em muitos desses tipos (“paternalismo aparente”), tem-se um 
bem coletivo construído segundo a lex artis, veja-se por exemplo os delitos de corrupção 
(§ 331 e ss., StGB) ou a autoincapacitação de soldados (§ 17, WStG). No primeiro caso 
não se almeja proteger contra a própria fraqueza o funcionário que se deixa corromper. 
Trata-se, na verdade, de garantir que o exercício do poder estatal ocorra segundo os 
princípios do Estado de Direito, o que é um bem jurídico coletivo certamente legítimo35. 

35 Jescheck, Leipziger Kommentar. 11. ed. jul. 1997, vor § 331, n. 17; Rudolphi; Stein, Systematischer 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, set. 2003, § 331, n. 4; Kuhlen, Nomos Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, 2. ed. 2005, § 331, n. 9 e ss.; Lackner; Kühl, Strafgesetzbuch. 26. ed. 2007, § 331, n. 
1; Schönke; Schröder; Heine, StGB. 27. ed. 2006, § 331, n. 3; Maurach; Schroeder; Maiwald, Strafrecht 
BT 2, 9. ed. 2003, § 79, n. 9; Fischer, Strafgesetzbuch. 55. ed. 2008, § 331, n. 3. 
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O mesmo se diga da autoincapacitação, na qual se trata de proteger a capacidade de 
luta das forças armadas, o que, se utilizado para persecução de fins constitucionalmente 
justificados, permanece um bem coletivo legítimo.36 Mas há vários exemplos do contrário, 
isto é, de “bens jurídicos coletivos aparentes”, criados para justificar superficialmente um 
paternalismo jurídico-penal ilegítimo. A simples soma de bens individuais, reunidos sob uma 
classe, é claramente insuficiente para construir um bem coletivo legítimo. Essa estratégia é 
usada na literatura também fora do problema do paternalismo, como pseudojustificação 
de antecipações intoleráveis da proteção de bens jurídicos individuais. Como exemplos 
mencionem-se as tentativas de Tiedemann, acolhidas pelo legislador alemão, de justificar 
os tipos penais do estelionato contra instituição de crédito, da fraude contra instituição de 
seguro e do estelionato contra subvenções* – tipos penais que abrangem condutas pouco 
perigosas anteriores ao verdadeiro delito de estelionato e que não poderiam ser justificadas 
se fossem consideradas delitos de perigo contra bens jurídicos individuais – hipostasiando 
bens jurídicos coletivos, como a sadia economia de crédito, a de seguros ou o sadio sistema 
de subvenções.37 Essa exata estratégia foi usada pelo Legislativo e pelo Judiciário para 
justificar os tipos penais paternalistas da Lei de Tóxicos, nos quais se trata, em grande parte, 
de proteger o cidadão contra ele mesmo, ou seja, de paternalismo duro e direto, o que se 
tenta ocultar por trás do suposto bem coletivo da saúde pública. Na verdade, inexiste a 
saúde de um povo, o que existe é apenas a saúde de cada cidadão individual, e a suposta 

36 Dau. In: Erbs; Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, v. IV, 152. Lfg., fev. 2004, WStG, § 17, Rn. 5; Bauer, 
Selbstverstümmelung und Dienstentziehung durch Täuschung im deutschen Strafrecht, 1995, p. 35 f. 

* (N. do T.) O delito de estelionato contra subvenção (§ 264, StGB, Subventionsbetrug) criminaliza, em síntese, 
a conduta daquele que, no processo de requerimento de uma subvenção (isto é, de um empréstimo ou 
apoio estatal a uma atividade qualquer), a uma instituição estatal, faz declarações falsas ou incompletas 
que lhe sejam vantajosas, ou utiliza o dinheiro ou objeto que lhe foi concedido em desconformidade com 
as condições da subvenção, entre outras condutas. O Abs. 3 prevê também a punição da culpa grave. O 
importante é que, contrariamente ao tradicional delito de estelionato (§ 263, StGB), o estelionato contra 
subvenção não pressupõe a produção de um dano ao patrimônio da vítima para que se possa falar em 
consumação, mas se consuma já com a prática da conduta fraudulenta. O estelionato tradicional também 
exige o dolo, não se contentando com a culpa grave. Essa antecipação e essa extensão da tutela penal dão 
origem à discussão a que se refere o texto.

 O delito de estelionato contra o investimento de capitais (§ 264 a, StGB, Kapitalanlagebetrug) tipifica, simplifi-
cadamente, o comportamento de fazer constar fatos vantajosos falsos ou de omitir fatos desvantajosos verdadeiros 
em prospectos ou descrições da situação patrimonial de uma empresa em face de um círculo maior de pessoas, 
fatos esses que sejam de relevância para os investidores. Aqui, outra vez, não se exige o dano patrimonial para 
que se consume o delito. O delito de fraude contra seguro (§ 265, StGB, Versicherungsmissbrauch) tipifica, 
grosso modo, a conduta de danificar ou destruir coisa – ainda que própria – objeto de seguro, se se atua com 
a finalidade de obter para si ou para terceiro o valor do prêmio. Observe-se que aqui tampouco é necessária 
a produção do dano patrimonial nem sequer qualquer contato com a vítima.

 Os autores favoráveis a esses dispositivos dizem que eles se justificam porque não protegem meramente o bem 
individual do patrimônio, e sim um bem jurídico coletivo.

37 Por ex. Tiedemann, Leipziger Kommentar. 11. ed. out. 1996, § 264, n. 11 e ss., § 264a, n. 13 f., § 265, n. 6; 
para uma crítica, vide Roxin, Strafrecht AT I, 4. ed. 2006, § 2, Rn. 46 e ss., p. 76 e ss.; Schünemann. In: Kühne; 
Miyazawa (Coord.). Alte Strafrechtsstrukturen und neue gesellschaftliche Herausforderungen in Japan und 
Deutschland, 2000, p. 15 e ss. (26, 28); id. (nota 25), p. 149 e ss.; Hefendehl, Kollektive Rechtsgüter im 
Strafrecht, 2002, p. 139 e ss.
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saúde pública não passa de uma reunião dessas diversas saúdes individuais numa classe38 
– sendo, portanto, inegável que a proibição penal de entorpecentes persegue interesses 
paternalistas. Tais atalhos não permitem que se contornem as barreiras de legitimação 
vigentes para um tipo penal paternalista.

4 CRÍTICA FILOSÓFICO-JURÍDICO-PENAL AO PATERNALISMO DIRETO 

Os tipos penais que tentam prevenir autolesões do titular do bem jurídico cominando-
-lhe uma pena são vulneráveis, em regra, a quatro objeções especificamente penais. Em 
primeiro lugar, uma vez que apenas são afetados os interesses do próprio titular do bem 
jurídico, falta uma afetação da sociedade no sentido de um dano social ou de uma lesão a 
bem jurídico ou de um harm to others (objeção referida aos fundamentos do Direito Penal). 
Em segundo lugar, tanto a cominação de uma pena como sua imposição representam em 
geral um dano maior para a pessoa afetada do que os benefícios que daí possam decorrer 
(objeção referida ao utilitarismo penal). Isso vale especialmente para as intervenções penais do 
Direito de entorpecentes, tanto em favor como contra o consumidor, de maneira que os únicos 
tipos legítimos aqui são os que cuidam da proteção de terceiros, como o de dependentes 
incapazes de culpabilidade, de crianças ou de jovens. Em terceiro lugar, parece, em regra, 
moralmente impróprio formular uma censura jurídico-penal contra o próprio titular do bem 
jurídico, como já foi demonstrado por Andrew v. Hirsch39 (objeção ético-penal). Por último, a 
cominação de uma pena é na maior parte dos casos privada de qualquer eficácia, de modo 
que a intervenção do Direito Penal sequer é idônea para alcançar qualquer dos objetivos 
almejados pelo legislador (objeção preventivo-penal). Isso pode ser demonstrado de modo 
especialmente claro com base no suicídio, pois quem quer pôr fim à própria vida não pode 
ser mais motivado por uma cominação penal a fazer o que quer que seja.

Além dessas quatro objeções especificamente penais, há uma objeção jurídico-
-filosófica de caráter geral, baseada no conceito de autonomia da pessoa (objeção 
referida à filosofia da liberdade). Como esse argumento atinge não apenas o paternalismo 
jurídico-penal, mas qualquer uso do Direito para fins paternalistas, ele chega a fornecer 
um argumento a fortiori contra tipos penais paternalistas.

38 Cf. Hefendehl (nota 37), p. 142 f.; Hörnle, Grob anstössiges Verhalten, 2005, p. 88; Schünemann (nota 25) 
Rechtsgüterschutzprinzip, p. 146 ss.; id., GA, 2003, p. 299 e ss. (307); Roxin (nota 37), § 2/34 ss., 46, 76.

39 v. Hirsch (nota 1), p. 241 e ss.
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5 AS ESTRATÉGIAS DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA SUPERAR 
AS OBJEÇÕES GARANTISTAS

O Tribunal Constitucional teve de confrontar-se em duas recentes decisões com 
tipos em que se manifesta um paternalismo duro e direto, a saber, na decisão sobre a 
Cannabis, que foi tomada pelo Segundo Senado por sete votos contra um, e numa decisão 
da Câmara (Kammerentscheidung) sobre o direito de transplantes.* Ao lado da mencionada 
construção do bem jurídico coletivo aparente da saúde pública, que é dogmaticamente 
insustentável, valeu-se o Tribunal de uma estratégia de nove dimensões.

1. Na decisão da Cannabis procedeu-se à análise de constitucionalidade fazendo 
uma distinção entre, de um lado, a proibição da posse de entorpecente e, de outro, a 
sanção penal cominada. Cada um desses momentos foi isoladamente avaliado no tocante 
à proporcionalidade, concluindo o Tribunal pela conformidade com a Constituição.40 
Perdeu-se, assim, de vista o que o Direito Penal tem de específico, a saber, o fato de que 
ele, valendo-se das mais brutais sanções imagináveis, representa um aumento exponencial 
na intensidade da intervenção do Estado.

2. Justamente por causa desse efeito devastador do Direito Penal é que sua 
intervenção se submete a um limite qualificado, que se costuma designar por meio da 
fórmula da “ultima ratio para a proteção de bens jurídicos”. Mas a mencionada distinção 
introduzida pelo Tribunal afrouxou esse limite, substituindo-o pela análise geral de 
proporcionalidade, muito menos exigente.

3. Um ulterior artifício do Tribunal Constitucional na decisão da Cannabis foi não 
usar o restritivo critério do bem jurídico para a legitimação e, com isso, limitação do 
Direito Penal, falando, em vez disso, da utilidade para o bem comum.41 Dessa forma, 
promove-se um retrocesso do Direito Penal e de seus limites a um nível pré-Iluminista, 
mais exatamente ao nível do estado de polícia do Absolutismo, que também tinha como 
finalidade a promoção do bem comum dos cidadãos, sem levar em especial consideração 
a autonomia destes.42 Ao mesmo tempo introduz-se, ainda que não expressamente, mas 

* (N. do T.) O Tribunal Constitucional alemão é dividido em dois Senate, traduzidos por senados, compostos 
de oito ministros cada um (§ 2 I, II, Bundesverfassungsgerichtsgesetz). Além disso, o Tribunal se organiza 
em Kammern, câmaras, que são compostas por três ministros (§ 15 a da mesma Lei).

40 BVerfGE 90, 145 (183 f.).
41 BVerfGE 90, 174 f., 184.
42 Veja paradigmaticamente Christian Wolff, Grundsätze des Natur und Völckerrechts, editado por 

Thomann, 1980 (primeiramente publicado em 1754), §§ 9, 975; id., Vernünfftige Gedanken von dem 
gesellschaftlichen Leben der Menschen und insonderheit dem Gemeinen Wesen, 4. Aufl., hrsgg. 
von Arndt, 1975 (4. ed. 1736), §§ 215 e ss., 218, 224, und insb. 433: “É frequente que os súditos não 
compreendam o que serve a seu próprio bem, considerando bom aquilo que os lesionaria. Para torná-los 
dispostos a obediência, é portanto de não pouca valia mostrar-lhes claramente que é de fato melhor para 
eles aquilo que a autoridade comanda”.
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tampouco de modo oculto, a possibilidade de restringir direitos fundamentais com base 
em considerações puramente utilitaristas, pois de que maneira se deverá definir o bem 
comum se não como a maior felicidade possível do maior número possível?

4. O próximo topos de que se vale o Tribunal Constitucional quando quer dar ao 
legislador carta branca é o reconhecimento de um amplo âmbito de discricionariedade no 
que se refere a dados empíricos a respeito dos efeitos da lei. Assim é que, por exemplo, no 
caso do aborto, a transição de uma postura que declarava a inconstitucionalidade da solução 
de prazos (BVerfGE 39, 1 ff.) para uma segunda decisão que a permitia (BVerfG 88, 203 ff.) 
não se fundamentou numa mudança na hierarquia do direito fundamental do embrião à 
vida, e sim apenas em ter concedido ao legislador um vasto âmbito de discricionariedade 
na avaliação dos efeitos de proteção esperados. Desde o início estava evidente que o 
dever de aconselhamento seria mais uma camuflagem do que um instrumento eficiente de 
proteção.*43 O mesmo se observa na decisão sobre a Cannabis, em que se reconheceu à 
“guerra contra as drogas” – estratégia há muito fracassada em todo o mundo, provocadora 
de consequências disfuncionais, mas que, sob a liderança dos Estados Unidos, continua 
a ser incansavelmente implementada segundo o princípio do more of the same44 – uma 
probabilidade de êxito segundo a prerrogativa de avaliação do legislador.45 Assim é que 
o critério da idoneidade para o combate ao vício foi completamente dissociado da 
realidade empírica. Ainda que o critério seja apenas um elemento do pouco exigente 
princípio da proporcionalidade, uma aplicação consequente forçaria a uma comparação 
da Cannabis com o álcool e a nicotina e, em razão disso, a uma restrição do Direito Penal 
de entorpecentes. O Tribunal esquivou-se dessa conclusão por meio do artifício irreal de 
afirmar que a população consome álcool com maior moderação do que consome Cannabis, 

* (N. do T.) A legislação alemã sobre o aborto o considera, entre outas hipóteses, impune se realizado por 
médico, a pedido da gestante, antes de transcorridas doze semanas desde a concepção e se a gestante se 
tiver submetido ao chamado aconselhamento, Beratung (§ 218, 218a I, StGB). O dever de aconselhamento 
consiste em submeter-se a uma conversa com um funcionário, que deve esforçar-se no sentido de encorajar 
a gestante a ter o bebê (§ 219, StGB).

43 Vide, por ex., Schünemann, ZRP, 1991, 379 e ss. (390 f.); id., In: Festschrift für Androulakis, Atenas, 2003, 
p. 683, 687 e ss.; Merkel. In: Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2. ed. 2005, § 219, n. 4 f.; Fischer, 
Strafgesetzbuch. 55. ed. § 219, n. 1.

44 A respeito, Beke-Brekamp, Die Drogenpolitik der USA, 1969-1990, 1992, p. 88 e ss., 111 e ss.; Gebhardt. 
In: Kreuzer (Coord.). Handbuch des Betäubungsmittelstrafrechts, 1998, § 9, n. 94.

45 BVerfGE 90, 173, 175 e ss., 182.
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e que estados de torpor são evitados principalmente por meio de controle social46 – o que 
talvez seja matematicamente correto, mas (1) ainda assim em nada altera o gigantesco 
número de entorpecimentos decorrentes das dimensões astronômicas do consumo de 
álcool e (2) sequer é relevante, porque não se trata de combater o entorpecimento, e sim 
as suas consequências para a saúde.

5. O rebaixamento dos pressupostos de legitimação do Direito Penal ao nível das 
restrições gerais a direitos fundamentais, que tem como consequência o nivelamento entre 
paternalismo jurídico e paternalismo jurídico-penal, foi levado pelo Tribunal Constitucional 
às últimas consequências quando, por assim dizer, se puseram de ponta-cabeça as regras da 
primeira decisão do aborto. Àquela época, sublinhou-se o dever do legislador de comunicar 
por meio de uma proibição jurídico-penal a importância da proteção à vida.47 Na decisão 
sobre a Cannabis, admitiu-se, pelo contrário, que o indivíduo não pode ser punido pela 
posse de uma pequena quantidade para consumo próprio.48 Ainda assim, concede-se ao 
legislador a liberdade de declarar punível esse comportamento, confiando que, no âmbito 
do princípio da oportunidade processual,* as autoridades de persecução penal não cheguem 
a oferecer denúncia.49 Tendo em vista que a uniformidade do exercício do princípio da 
oportunidade na estrutura judicial federalista da República Federal da Alemanha é, na 
prática, incontrolável, mais uma vez tem-se uma expectativa insustentável do ponto de 
vista empírico. Sem falar que o decidido leva a uma estranha “esquizofrenia regulativa”, 
pois supostamente se dá ao legislador o direito de declarar algo punível, desde que esse 
comportamento não venha, de fato, a ser punido.

6. O recurso ao (aparente) bem jurídico coletivo da saúde pública não teria, 
necessariamente, de significar uma carta branca para o legislador penal, se pelo menos 
tivessem sido mencionados critérios claros para a legitimidade dos delitos de perigo abstrato 
previstos na Lei de Entorpecentes. O Tribunal Constitucional não se preocupou, porém, 
em desenvolver quaisquer critérios limitadores praticáveis.

7. Na decisão sobre a Lei de Transplantes, encontra-se uma confusão entre 
paternalismo suave e duro, com o que se perdem de vista os critérios de legitimação. 
O Tribunal Constitucional alude, por um lado, à permissibilidade constitucional do 

46 BVerfGE 90, 197.
47 BVerfGE 39, 1 (44 e ss.).
48 BVerfGE 90, 189 e ss.
* (N. do T.) O Código de Processo Penal alemão (Strafprozessordnung) prevê em seu §153 e ss. uma série 

de hipóteses de aplicação do princípio da oportunidade, inclusive em casos de criminalidade não mais 
propriamente de bagatela, e sim média.

49 BVerfGE 90, 190.
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internamento de enfermos mentais que corram risco de suicidar-se,50 isto é, a casos claros 
de paternalismo suave. É evidente que tal mescla entre paternalismo duro e suave obscurece 
todos os critérios de legitimação.

8. A verdade é que o Tribunal Constitucional não leva a sério os problemas do 
paternalismo penal, e isso se pode extrair de certas passagens cuja presença nas decisões 
de central importância para o tema causa real estranheza. O tratamento díspar dispensado 
ao álcool e à Cannabis é justificado pela alegação de que não se pode proibir o álcool 
porque ele é indispensável no vinho da eucaristia cristã51 – questão que, por um lado, 
poderia ser facilmente resolvida ainda que houvesse uma proibição similar à da Cannabis, 
bastando a previsão para esses casos de uma licença para uso (de modo que o argumento 
em nada impede o tratamento igualitário!), sem mencionar, por outro lado, que a qualquer 
momento se poderia criar um novo culto religioso em que o consumo da Cannabis tivesse 
a importância do incenso e da mirra no culto cristão. Além disso, na decisão sobre a 
Lei de Transplantes, que foi tomada por uma câmara do Tribunal, chegou-se mesmo a 
afirmar que a questão “não apresenta, em princípio, relevância constitucional” – apesar 
de que dificilmente se possa negar que o problema do paternalismo jurídico-penal se trate 
justamente de uma questão central para o Estado de Direito.

6 HÁ ARGUMENTOS PARA A PERMISSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE 
UM PATERNALISMO JURÍDICO-PENAL LIMITADO?

1. Essa despreocupação com que o Tribunal Constitucional varre quase para 
baixo do tapete os urgentes problemas de legitimação do paternalismo jurídico-penal  
torna necessário um autoquestionamento: a recusa que tradicionalmente se encontra 
na filosofia jurídico-penal não seria talvez exagerada? De fato, um paternalismo jurídico 

50 A decisão BVerfG NJW 1990, 3999, 3400 começa fazendo remissão a BVerfG 60, 123, 132, na qual se 
tratava da exigência de uma idade mínima de 25 anos como condição de maturidade para submeter-se a 
uma operação de mudança de sexo; faz-se remissão também à decisão BVerfGE 58, 208, que cuidava da 
internação de um enfermo mental, para a sua própria proteção, num estabelecimento, bem como a BVerfGE 
22, 180, 219, em que se declarou a constitucionalidade da internação de um interditado por razões de 
debilidade mental com o fim de evitar que ele provoque a si mesmo maiores danos pessoais ou econômicos.

51 BVerfGE 90, 197.
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suave, tanto direto como indireto, é inerente à própria ideia de autonomia da pessoa e se 
encontra na obra fundamental do antipaternalismo utilitarista escrita por John Stuart Mill.52 
Decisões de autolesionar-se tomadas por uma pessoa em decorrência de imaturidade, 
enfermidade mental, pressa insensata ou passageira sobrecarga emocional e que podem 
ter um resultado irreversível, pelo qual a pessoa futuramente, com toda a probabilidade, 
irá amaldiçoar-se, não precisam – justamente por respeito a essa pessoa – ser toleradas. 
Tais decisões devem, sim, ser num primeiro momento suspensas para que se possibilite 
à pessoa uma séria tomada de decisão. Quanto a isso, há na Filosofia do Direito uma 
série de concepções, como a de Kleining, G. Dworkin ou Rawls, que foram discutidas em 
detalhe no congresso de Frankfurt sobre o paternalismo, realizado em 2007. Também em 
situações em que não está claro se há uma decisão séria, pode-se reconhecer ao Estado 
o direito de tomar uma medida postergatória, o que é relevante, por exemplo, para os 
casos de suicídio não consumado: uma vez que, geralmente, há aquilo que se chama de 
um suicídio apelativo (Appell Selbstmord),53 que não é verdadeiramente sério, tem de 
ser permitido salvar o suicida, a não ser que haja indícios suficientes de um suicídio de 
balanço (Bilanzselbstmord).

2. Essas considerações a respeito da legitimidade de um paternalismo suave valem, 
em princípio, apenas para o paternalismo jurídico em geral, não para o paternalismo 
jurídico-penal. Ainda assim, o respeito à “total” autonomia da pessoa pode gerar uma 
inversão dialética, assumindo – dentro de limites que têm de ser fixados em mais detalhe 
– a forma de um paternalismo duro indireto, para proteger típicas debilidades humanas de 
uma exploração pelo egoísmo alheio. Em caso algum se justifica, contudo, o paternalismo 
jurídico-penal direto (seja duro, seja suave). Quando e porque se trata da proteção do 

52 Mill (nota 2323), p. 69.
53 Quanto a esse conceito e ao conceito contrário do suicídio de balanço, cf. Horn, Systematischer 

Kommentar, 6. ed. abr. 2000, § 212, n. 12; Schönke; Schröder; Eser, Strafgesetzbuch. 27. ed. 2006, vor 
§ 212, n. 34; Jähnke, Leipziger Kommentar. 11. ed. 2005, vor § 211, n. 27; Fink, Selbstbestimmung 
und Selbsttötung, 1992, p. 161.
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afetado, a sua contribuição para a ação lesiva de um terceiro é impunível, segundo as 
regras da chamada participação necessária (notwendige Teilnahme).54* Ainda que se trate 
de uma chamada participação transcendente ao papel (rollen überschreitende Teilnahme), 
somente se poderia fundamentar a punição com base na antiga teoria da participação 
na culpabilidade,** que com isso acabaria por atribuir ao tipo penal respectivo um bem 
jurídico diverso, a saber, a integridade moral de outra, o que não faz sentido enquanto 
objeto de proteção autônomo pelo Direito Penal. Desrespeitar esses princípios inerentes 
à natureza de um Direito Penal protetor de bens jurídicos é tolo não apenas de uma 
perspectiva jusfilosófica. Também de uma perspectiva constitucional se pode dizer que uma 
punição como a estatuída pelo legislador na Lei de Transplantes é, tomando-se por base 
um contrato social fundado na autonomia da pessoa, contrária à Constituição, porque o 
indivíduo, para proteger-se contra a própria irracionalidade, pode até aceitar no contrato 
social uma intervenção jurídica tutelar, mas nunca a própria punição. Além disso, a punição 
daquele que se quer proteger viola, mesmo segundo os critérios generosos do Tribunal 
Constitucional, o princípio da proporcionalidade, pois a intervenção do Estado por meio 
do Direito Penal se mostra ou inidônea ou desproporcional em sentido estrito: inidônea, 
porque na maioria dos casos o efeito preventivo da cominação penal será nulo. Isso vale, 
obviamente, para o suicídio e também para o transplante de órgãos de pessoa viva ou para 
ações insensatas decorrentes de sobrecarga emocional. Quem está disposto a sacrificar um 
rim toma uma decisão vital, e não será possível influenciá-lo por meio de uma ameaça de 
sanção; tampouco é possível motivar quem atua sob uma tempestade emocional. Nem se 

54 A respeito com ulteriores referências, Schünemann. In: Leipziger Kommentar. 12. ed. 2008, vor § 26, 
n. 24 e ss.

* (N. do T.) A participação necessária é uma figura pouco mencionada em nossos manuais. A doutrina alemã a usa 
para explicar dogmaticamente por que, para utilizar um exemplo de Direito brasileiro, a menor de 14 anos que 
coopera numa conjunção carnal não é punível pela participação no delito de estupro com violência presumida, 
praticado pelo agente. Ela é a titular do bem protegido, não podendo, assim, ser punida por lesioná-lo.

 Nos casos em que o dispositivo não quer tutelar um bem do próprio partícipe (exemplo: favorecimento 
pessoal), a posição dominante exclui a punibilidade do partícipe apenas se ele se limitar à prática da 
contribuição mínima necessária para que o autor principal cometa o tipo. Convencer o autor principal 
a praticar o fato, por ex. pedindo-lhe esconderijo, será, assim, punível a título de participação no crime 
de favorecimento pessoal. É a esta situação que se refere o termo mencionado na próxima frase do texto 
principal, a saber, a “participação transcendente ao papel”. Para referências, cf. a nota 54.

** (N. do T.) Esta teoria cuida do problema de por que se pune a participação. A sua resposta é que o partícipe 
lesiona não o bem da vítima, mas sim um bem do autor, algo como a sua pureza ou integridade moral. 
Noutras palavras, e com mais precisão: o partícipe seria punível porque torna o autor culpável. Esta posição 
não encontra mais quase qualquer eco atualmente (a respeito com referências, Schünemann. In: Leipziger 
Kommentar. 12. ed. 2006, vor § 26, n. 9 e ss.).
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objete que se pune o homicídio praticado em emoção ou paixão, porque nesse caso se 
trata de exigências preventivo-gerais referidas a lesões de terceiros, exigências essas que 
não se impõem no caso de autolesões. E nas demais hipóteses de paternalismo direto, em 
que o emprego do Direito Penal pode ser idôneo, tal será desproporcional – por exemplo, 
se se quisesse cominar uma severa pena ao fumo. O mesmo se pode dizer do tipo penal da 
posse de Cannabis para consumo próprio, caso em que o próprio Tribunal Constitucional 
declarou imperativa a descriminalização, se bem que de maneira não convincente.

3. Em vez de um paternalismo jurídico-penal direto, o Estado deve oferecer ajuda. 
Medidas assistenciais (como cursos sobre os perigos do abuso de entorpecentes etc.) devem 
tomar o lugar do Direito Penal em relação à pessoa que deve ser protegida.

4. O único âmbito possível para um paternalismo jurídico-penal duro é o do 
paternalismo indireto. Aqui só se conseguirá progresso construindo grupos de casos, o que 
não pode ser realizado nos presentes limites.

a) Menciono, como exemplo, comportamentos recíprocos como o de um grupo 
sadomasoquista ou o de um combate de gladiadores. Se essas condutas almejarem a 
morte de um dos participantes ou gerarem um perigo suficientemente elevado, cai-se no 
âmbito de aplicação do tipo penal do homicídio a pedido da vítima, a respeito do qual 
tenho de remeter aos novos estudos de Andrew v. Hirsch e Ulfrid Neumann.55 Ainda 
assim, fora desse âmbito, não se vê legitimação suficiente para um paternalismo penal 
duro e indireto no caso de comportamentos recíprocos. De qualquer forma, o Estado terá 
a faculdade de estabelecer um marco institucional para evitar que a atividade acabe por 
ter consequências incontroláveis. Considero permitido que se demande o estabelecimento 
de uma estrutura médica segundo as exigências da natureza da atividade, tal como se faz 
no caso dos transplantes de órgãos. O funcionamento eficiente dessa estrutura constituirá, 
assim, um bem jurídico intermediário,56 a cuja lesão se poderá cominar uma pena, ainda 
que consideravelmente mais leve.

b) Outro capítulo um tanto difícil é a sedução por um terceiro que atua egoisticamente 
e que se aproveita em benefício próprio da fraqueza humana do titular do bem jurídico. 
Aqui se pode demonstrar com base no tipo da usura (§ 291, StGB) como é difícil delimitar 
o conteúdo do comportamento merecedor de pena do terceiro. De qualquer maneira, a 
mera cumplicidade ou auxílio a uma autolesão não é punível, como demonstra o argumento 

55 Acima nota 11.
56 Quanto a essa categoria, primeiramente Schünemann, JA 1975, p. 787 e ss., 798.
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a fortiori com base no auxílio a suicídio. Se um dono de restaurante disponibiliza recintos 
para que se viole a proibição de fumar, tal só poderá ser punido sob o fundamento de 
proteção de bens de terceiros.

Quero, ao final, tratar mais detidamente dessa última consideração, com base na 
qual se tenta legitimar vários tipos penais prima facie paternalistas.

7 LEGITIMAÇÃO DE TIPOS PENAIS COMO DELITOS DE PERIGO 
ABSTRATO PARA PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS DE TERCEIROS?

1. No que se refere ao uso dessa tentativa de legitimação no Direito Penal de 
tóxicos, critiquei tanto a construção do bem jurídico da saúde pública, que a rigor se 
trata de um bem jurídico aparente, quanto o arquivamento do processo por razões de 
oportunidade, solução propagada pelo Tribunal Constitucional. Quando se trata, porém, 
de verdadeiros bens jurídicos de terceiros, há, em princípio, lugar para uma proteção 
penal, apesar de ainda não estarem nem um pouco claros os pressupostos sob os quais se 
pode antecipar a tutela de um bem jurídico por meio de delitos de perigo abstrato. Nos 
presentes limites, posso apenas tratar de um único setor de problemas: pode-se proteger 
o sistema social estatal por meio de restrições à liberdade de praticar ações perigosas? 
A ideia é bem antiga e se encontra na discussão a respeito da liberdade de suicidar-se 
por Beccaria, que (similarmente a Feuerbach) postula um dever do cidadão de realizar 
prestações ao Estado e, com isso, justifica a não punição do suicídio apenas com argumentos 
pragmáticos. Penso que o argumento referido ao sistema social é, em princípio, incapaz 
de criar um bem jurídico próprio merecedor de tutela penal, e isso principalmente por 
causa da monumental slippery-slope em cujo sentido se está dando o primeiro passo: 
qualquer condução de vida pouco saudável (como o consumo exagerado de carne ou 
uma vida sedentária) parece ser lesiva ao sistema social; por outro lado, o sistema social 
é, na verdade, sobrecarregado principalmente pelos cidadãos que, por viverem de modo 
extremamente saudável, chegam a uma idade avançada. E os motociclistas que vivem sob 
constante risco extremo cumprem, na verdade, até mesmo uma função social digna dos 
maiores encômios, por disponibilizarem à população órgãos frescos com seus acidentes. 
O argumento referido ao sistema social pode, assim, ser usado em qualquer sentido e é 
por isso mesmo imprestável.

2. Quero declarar excepcionalmente permitido que a participação do tráfego dentro 
de veículo automotor sem uso de cinto de segurança seja punida com uma multa simples, 
e isso por causa da situação única e excepcional que aqui se apresenta. O destinatário 
do paternalismo, a pessoa que participa do tráfego sem afivelar-se, sofre, na verdade, de 
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um defeito cognitivo, porque – diferentemente do suicida – ele não quer lesionar-se, mas 
apenas avalia erradamente o risco de uma lesão. O Estado não pode reagir a tal defeito 
cognitivo com a pena, mas apenas com medidas sociais de educação coativa, como se 
expôs anteriormente. Seria assim possível cominar ao não uso do cinto de segurança o 
atendimento de aulas de educação para o trânsito.57 A intervenção por meio de uma 
pequena multa é menos intensa, porém, que tal exigência, que toma bastante tempo livre 
do afetado. De certa forma, a pequena multa cominada se mostra uma “astúcia da razão” 
(List der Vernunft): o defeito cognitivo do afetado, que desconsidera o risco da lesão e 
antepõe um conforto mínimo e breve à medida protetiva, é superado pelo cálculo imediato 
segundo o qual evitar a multa, ainda que reduzida, é mais importante do que o breve 
conforto. Um argumento adicional é dado pelo fato de que a participação no perigoso 
tráfego de veículos automotores é, na verdade, um privilégio, de modo que quem desejar 
exercer esse privilégio tem, por considerações de fairness, aceitar alguns deveres. Apenas 
em razão de uma avaliação conjunta de todos esses argumentos considero legitimável uma 
cominação de multa a uma lesão do dever de afivelar o cinto de segurança.

57 Similar ao caso da chamada mentira de Ausschwitz, ao qual se poderia e deveria reagir não com uma 
pena, tal como faz o § 130, III, StGB, e sim com educação coativa sobre os horrores praticados pelo regime 
nacional-socialista.
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RESUMO

O presente artigo propõe estudar o conceito de paternalismo como ato de substituição 
de uma decisão tomada por outra, com a finalidade de promover um benefício futuro. 
Estuda as formas de paternalismo, questionando se o ato viola os direitos de autonomia 
individual. Traça a sua relação com a liberdade de ação e informação, bem como apresenta 
as consequências em casos de segurança ou que envolvem escravidão ou grupos coletivos.

Palavras-chave: Partenalismo. Liberdade de Ação. Liberdade de Informação. Autonomia.

ABSTRACT

This article proposes to study the concept of paternalism as an act of substitution of a decision 
taken by another, in order to promote a future benefit. It studies the forms of paternalism, 
questioning if the act violate the rights of individual autonomy. It also traces its relation with 
the freedom of action and information, as well it shows the consequences in cases of security 
which envolves slavery or collectives groups.

Keywords: Paternalism. Freedom of Action. Freedom of Information. Autonomy.
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I

Como é o apropriado para novas reflexões, eu devo começar pelo início – a 
definição de paternalismo. Anteriormente, defini o conceito como “a interferência sobre 
a liberdade de ação de uma pessoa justificada por razões referentes, exclusivamente, ao 
bem-estar, ao benefício, à felicidade, às necessidades, aos interesses ou aos valores da 
pessoa coagida”.1

Alguns críticos fizeram objeções sob a alegação de que restringir o conceito à 
interferência na liberdade estaria muito aquém do seu alcance. Dado o problema, no 
qual estou interessado, qual seja, os limites centrais da coerção estatal, foi uma restrição 
razoável, embora aqui se deva ter consciência de que o Estado possui outras maneiras 
de influenciar o comportamento das pessoas. Isso possibilita a recusa do cumprimento 
forçado de contratos, fazer doação em espécie em vez de dar dinheiro, manter as agências 
reguladoras,2 requerer que os fabricantes instalem cintos de segurança como equipamentos 
originais, e assim por diante.

Se, entretanto, alguém deseja considerar a questão do paternalismo em outros 
contextos, por exemplo, nas profissões, será necessário um conceito mais amplo. Nem 
todos os atos paternalistas são atos do Estado. Nem todos os atos paternalistas envolvem 
interferência na liberdade. O médico que mente aos seus pacientes terminais, o pai que 
estipula em seu testamento que o filho não pode herdar o espólio antes de completar 30 
anos, o psiquiatra que recomenda ao seu paciente adolescente informar aos pais sobre ser 
um usuário de drogas, o professor que se recusa a recomendar seu aluno de doutorado 
a uma universidade porque ele não estaria preparado para tal – todos esses são casos de 
paternalismo que não envolvem o uso de coerção ou força e, portanto, dentro de um 
critério tradicional, não envolvem restrições à liberdade.

Como deve ser ampliado o conceito? Uma maneira é incluir alguns elementos 
específicos como a fraude. Allen Buchanan, por exemplo, caracteriza paternalismo como 
“interferência na liberdade de ação de alguém ou na liberdade de informação, ou a 
disseminação ponderada de falsas informações”.3

1 DWORKIN, Gerald. Paternalism. The Monist 56, v. 56, jan. 1972, p. 65. (N. do T.: O referido artigo 
encontra-se publicado na Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, jan./jun. 2012). 

2 (N. do T.) O autor utiliza a expressão licensing boards, que são órgãos estatais responsáveis pela 
regulamentação de licenças para determinados produtos e serviços. No Brasil, próximo disso, temos as 
agências reguladoras, órgãos também estatais, cuja principal função é regular o exercício de empresas 
públicas e privadas que desempenham atividades que, originalmente, seriam do Estado.

3 BUCHANAN, Allen. Medical Paternalism. Philosophy and Public Affairs 7, p. 372, verão, 1978.
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Dada uma noção ampla e adequada de liberdade de informação, essa definição 
incluirá não apenas o caso do médico que age paternalisticamente com seu paciente, 
dando-lhe informações falsas ou não revelando informações, mas também o caso do 
médico que diz ao paciente mais do que este deseja saber. Um paciente pode deixar claro 
que não deseja saber alguma coisa sobre sua condição, mas o médico insiste em dizer-lhe 
toda a verdade para seu próprio bem.

Ainda assim, essa definição parece ser muito reduzida em seu alcance. Existem 
outras formas de paternalismo além da coerção ou da manipulação de informações a 
alguém. Suponhamos, por exemplo, que nós estivéssemos jogando tênis e eu percebesse 
que você estava começando a ficar chateado por causa da frequência com que perdia para 
mim. Então, para seu bem e contra sua vontade, eu me recuso a jogar contra você. Minha 
recusa, como forma de cativá-lo, não me parece ser uma interferência em sua liberdade. 
No entanto, parece-me ser um caso de paternalismo. Por outro lado, a tentativa de dilatar 
tal definição, incluindo qualquer violação de uma regra moral, é muito restrita, pois isso 
não resolveria casos como o que segue.4 

Um marido sabe que sua esposa é uma suicida em potencial e, por isso, esconde 
suas pílulas de dormir. Ele não viola uma regra moral. As pílulas são suas e ele pode guardá-
-las onde desejar. Esse exemplo, assim como o do médico que diz a verdade ao paciente 
contra sua vontade, também caminha contra uma definição de paternalismo como atos 
que violam os direitos da pessoa em questão. A esposa não tem o direito às pílulas, nem 
o paciente tem o direito de impedir que a verdade seja dita. Começa a parecer que a 
única condição que irá servir é aquela que depende do fato de a pessoa, que é tratada 
paternalisticamente, não desejar ser tratada dessa maneira. A esposa não tem direito às 
pílulas, mas ela não quer que o marido as esconda. O paciente não tem o direito de 
impedir que a verdade seja dita, mas ele não quer escutá-la. Porém, alguma coisa a mais 
deve estar presente para incluir um caso como o que segue.

Considere o pai (um advogado) que deseja que sua filha torne-se uma advogada. 
A filha acredita que pode ser uma excelente profissional. De fato, ela entende que, 
provavelmente, poderia ser mais bem-sucedida profissionalmente que seu pai, o qual 
conseguiu sobreviver por meio de uma carreira sem qualquer destaque. Por acreditar que 
seu sucesso poderia deixar seu pai muito aborrecido, a filha decide, assim, ser médica. 
Essa é uma decisão tomada contra a vontade de uma pessoa para o seu próprio bem. 
Mesmo assim, acho que esse não é um caso de paternalismo. A filha nada fez para interferir 

4 Essa situação é formulada por Gert e Culver (N. do T.: Esse exemplo foi extraído de GERT, Bernard; CULVER, 
Charles M. Paternalistic Behavior. Philosophy and Public Affairs, v. 6, n. 1, p. 45-57, autumn 1976).
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na autodeterminação de seu pai. Ela não age de acordo com a decisão de seu pai, mas 
também não interfere na decisão, de modo a substituí-la por outra.

 Deve existir uma violação à autonomia da pessoa (que eu concebo como uma 
noção diferente da de liberdade) quando alguém age paternalisticamente. Deve haver a 
usurpação da tomada de decisão, seja para prevenir pessoas de fazer o que decidiram, 
seja para interferir na maneira como chegaram a essas decisões.

Uma decorrência desse ponto de vista é que não há métodos para influenciar 
pessoas que estejam, necessariamente, imunes a serem usados paternalisticamente. 
Isso não quer dizer que um argumento racional não possa ser paternalista enquanto a 
força bruta necessariamente o seja. Algumas pessoas podem querer tomar suas decisões 
impulsivamente, sem qualquer ponderação racional; insistir para que elas ouçam 
argumentos (para seu próprio bem) é paternalismo. Por outro lado, usar a força bruta para 
impedir que alguém atravesse uma ponte comprometida nem sempre é paternalismo. 
O que devemos averiguar em cada caso é se o ato em questão constitui uma tentativa 
de substituir a decisão de uma pessoa por outra, com a finalidade de promover um 
benefício futuro.

É por causa da violação à autonomia de outros que se levantam questões normativas 
sobre a justificação do paternalismo. A negação da autonomia é inconsistente quando se 
alega que os outros compartilham as consequências das ações de alguém. Desse modo, o 
paternalismo parece tratar os outros como um meio (com a importante diferença de que 
é um meio para seus próprios fins, não para os de quem age paternalisticamente). Mas, ao 
mesmo tempo, por que nós sabemos que a relação entre o bem de uma pessoa e aquilo 
que essa pessoa quer não é algo simples, por que o que está nos interesses de alguém 
não é sempre o que satisfaz seus desejos e por que nós podemos conceber situações nas 
quais gostaríamos de ter nossa autonomia negada, levantar-se-á a possibilidade de justificar 
algumas intervenções paternalistas.

Uma heurística5 útil para guiar nosso juízo sobre a justificação de uma intervenção 
paternalista é questionar em quais condições a tentativa de A em substituir o juízo de B 
significa tratar B como alguém moralmente igual.

5 (N. do T.) Segundo o dicionário Michaelis da Língua Portuguesa, heurística é o “método de ensino que 
consiste em que o educando chegue à verdade por seus próprios meios”.
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II

É de grande utilidade fazer a distinção entre paternalismo rígido e moderado. 
Paternalismo moderado é o ponto de vista segundo o qual (1) o paternalismo, algumas 
vezes, é justificado e (2) é condição necessária para essa justificação que a pessoa para quem 
agimos paternalisticamente seja, de alguma forma, incompetente. Essa é a visão defendida 
por Joel Feinberg em seu artigo “Legal Paternalism”.6 Mais precisamente, seu ponto de vista 
é um pouco mais consistente, pois impõe como condição necessária que ou a conduta 
em questão seja substancialmente involuntária, ou que nós precisemos de tempo para 
determinar se a conduta é voluntária ou não. Paternalismo rígido é a visão segundo a qual 
o paternalismo é algumas vezes justificado, mesmo que a ação seja totalmente voluntária.

Sustentando o esquema de um consentimento hipotético para justificar o 
paternalismo, não deixei claro se considerava o argumento baseado sempre em alguma 
deficiência na competência contra a qual desejamos nos proteger. Afirmei que “propensões 
irracionais, deficiências na cognição e capacidades emocionais, e ignorância evitável 
ou inevitável” são motivos racionais para concordar (hipoteticamente) com limitações 
de nossa conduta, mesmo quando interesses de terceiros não sejam afetados. Também 
discorri sobre assegurar-nos contra a tomada de decisões que sejam de “conseqüências 
graves, potencialmente perigosas ou irreversíveis”. Um grupo dessas considerações foca o 
agente; outro, o caráter da decisão. O primeiro grupo levanta questões sobre racionalidade 
e competência; o último, sobre perigo e dano.

O exemplo de forçar as pessoas a usar o cinto de segurança ilustra a dificuldade 
que senti tanto na correição das intervenções paternalistas quanto no ponto central da 
justificação em tais casos. Por pensar que tais intervenções fossem legítimas, preocupei-
-me em mostrar que as pessoas que não utilizam seus cintos de segurança (pelo menos 
a maioria), de alguma forma, apresentam defeito de racionalidade. Essas pessoas não 
entendem de forma razoável que é conveniente à maioria ou imaginam que sejam reduzidas 
as possibilidades ou a seriedade de futuras lesões.

Entendo agora que o problema deve ser encarado mais detidamente. Apesar de 
ser possível relatar tais casos pela teoria do paternalismo moderado, alegando ignorância 
ou fraqueza da vontade, a estratégia parece-me ser muito específica7 para convencer. Em 

6 FEINBERG, Joel. Legal Paternalism, Canadian Journal of Philosophy 1, p. 106-124, 1977.
7 (N. do T.) O termo original é ad hoc, que traduzimos como “específico”, pois o autor quer dizer que o 

argumento apresentado pode ser bom para justificar um caso individual, no entanto, é insuficiente para 
abranger demais hipóteses. 
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qualquer caso, haverá outras situações em que essa aproximação parece plausível (por 
exemplo, não permitir que pessoas se tornem escravas). Proponho, por isso, considerar 
três situações que são difíceis para o paternalismo moderado, e as estratégias para lidar 
com cada uma delas.

O primeiro grupo eu denomino casos de segurança. Entre eles, inclui-se requerer 
aos motociclistas usarem capacete; aos caçadores usarem roupas de cores brilhantes; aos 
navegadores carregarem colete salva-vidas; e aos motoristas utilizarem cinto de segurança. 
Esses são todos exemplos em que pessoas devem comprar e usar diversos acessórios. 
Também se incluem exemplos em que se previnem as pessoas de comprar e usar certos 
produtos – proibição do Red Dye nº 2,8 bombas, heroína. 

O segundo grupo de casos é ilustrado pela situação em que o flúor é colocado 
na água fornecida à comunidade. Essas hipóteses diferem dos casos de segurança, 
porque, por exemplo, não exigimos a ninguém que beba água com flúor. Nós apenas 
facilitamos o consumo àqueles que desejam consumir água com flúor e, ao mesmo 
tempo, dificultamos a tarefa daqueles que não a querem. Por que tais medidas envolvem 
a afirmação de que certas ações devem ser praticadas coletivamente, eu me refiro a 
esses casos como decisões coletivas.

O terceiro grupo de casos é aquele em que as pessoas estão proibidas de se vender 
como escravas ou de vender partes do corpo a terceiros. A tais situações, refiro-me como 
casos de escravidão.

Para esses três grupos de casos, irei supor que não há razão convincente para 
considerar as ações das partes (não usar capacetes, não colocar flúor na água, aceitar ser 
escravo), necessariamente, involuntárias. Por isso, se alguém acredita que ações restritivas 
sejam justificáveis, e se alguém acredita que a justificação seja, no mínimo, parcialmente 
paternalista, nós temos casos que colocam o paternalismo moderado à prova.

É claro, alguém pode rejeitá-los com contraexemplos, alegando que seria errado 
ou injustificável impedir pessoas de se tornar escravas ou forçar navegadores a usar coletes 
salva-vidas. Confesso que não vejo como avançar com esse argumento se esse é o ponto 
de discordância. Esses juízos (de que é errado impedir as pessoas de serem escravas etc.) 
são parte de uma opinião perfeitamente consistente e de maneira alguma estranha. É claro, 

8 (N. do T.) Red Dye nº 2 é uma substância que, por muitas décadas, foi utilizada para dar coloração a 
inúmeros produtos, como salsichas, alimentos para animais, sorvetes, lápides, maquiagens e inúmeras pílulas 
vermelhas. O produto foi proibido em 1976, nos EUA, porque havia dúvidas quanto à sua segurança e 
aos efeitos causados para a saúde pública (Fonte: REGULATION: death of Dye. TIME Magazine, 2 feb. 
1976. Disponível em: <http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,945520,00.html>).
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aqueles que aceitam essa consequência podem fazê-lo porque estão convencidos, por 
motivos independentes, de que o paternalismo rígido é injustificável. Mas se a discordância 
centra-se nessas intuições, acho difícil ver como isso pode ser resolvido.

A primeira estratégia é arguir se a posição que assumi sobre esses casos é válida. 
Qualquer um concordaria que se tornar um escravo ou recusar o uso do colete salva-vidas 
pode ser, de alguma maneira, distração, falta de informação, impetuosidade, fraqueza de 
vontade, e assim por diante. Em efeito, essa corrente nega que esses sejam casos para 
testar o paternalismo moderado. Essa opinião parece implausível. Ninguém pode arguir, a 
priori, que as pessoas que fazem tais coisas estejam atuando involuntariamente. Não há, 
no conceito de escravidão, qualquer impedimento para alguém decidir, espontaneamente, 
tornar-se escravo. Apesar de existirem evidências para o caráter involuntário de muitos 
desses comportamentos, é improvável que todas essas condutas sejam involuntárias. Eu 
não vejo como alguém possa excluir a possibilidade de que o paternalismo rígido seja 
a única posição que possa justificar a restrição a essas ações. A resposta mais provável 
é que enquanto a interferência pode ser justificada em tais casos, não o será por razões 
não paternalistas. A justificativa está baseada em interesses de terceiras pessoas que são 
afetadas de tal maneira a adquirir o direito de serem protegidas.

O argumento nos casos de segurança é que as pessoas que se machucam ou morrem 
por causa de seu comportamento de risco impõem prejuízos para todos nós. Quando 
os custos são econômicos, como os gastos com cuidados médicos, a réplica óbvia é que 
poderíamos exigir de tais indivíduos a aquisição de seguro-saúde, mas não parece que 
poderíamos exigir, realmente, o uso de capacetes para sua segurança.

Nota-se que, em termos puramente econômicos, é pouco provável que o efeito de 
se exigir dos motociclistas o uso de capacete seja o fato de que os gravemente acidentados 
sobrevivam (utilizando-se de cuidados médicos custosos), enquanto poderiam morrer 
devido às lesões na cabeça! Se os custos resultarem dos esforços envolvidos nas operações 
de resgate e semelhantes, alguém poderia novamente requerer uma compensação para 
esses esforços como problema de indenização civil.9 Mas haverá certamente indivíduos 
que intencionalmente ou de outra maneira não farão seguro e que não estarão habilitados 
a efetivar essa compensação financeira. 

9 (N. do T.) O autor utiliza a expressão a matter of contract or tort law. Literalmente, contract law é direito 
contratual, e tort law corresponderia ao direito de indenização por ato ilícito. No Brasil, a indenização 
civil é cabível tanto para atos ilícitos contratuais quanto para os atos ilícitos extracontratuais, recebendo 
tratamento, entre outros, do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Preferimos utilizar a 
expressão “indenização civil” por abranger o direito decorrente das duas formas de ato ilícito civil.



FAE  Centro Universitário78

O que nós fazemos no caso de tais indivíduos? A resposta libertária é que 
anunciemos com antecedência que esses indivíduos não serão ajudados por nós. Mas 
isso certamente vai nos impor um custo psicológico – ignorar ou abandonar pessoas na 
angústia. Isso parece, de fato, um argumento para interferir, pois o resto de nós não quer 
ser colocado em tal situação. 

No caso dos caçadores que são atingidos por outros, por não terem usado roupas 
de cores brilhantes, há outro tipo de custo. As pessoas devem suportar o fato de terem 
causado lesões (ou até a morte) em alguém. 

Ultimamente, fiquei com a sensação de que esses argumentos não são relevantes 
para justificar restrições em comportamentos (embora eles possam justificar o seguro 
compulsório) ou, se são relevantes, não sejam fortes o suficiente para pender a balança 
para seu lado. Em última análise, entendo que há justificativa para exigir dos navegadores o 
uso de coletes salva-vidas, pois minimizam o risco de lesões ao custo de uma interferência 
insignificante em sua liberdade.

O segundo grupo de casos, o das decisões coletivas, cria dificuldades para qualquer 
esquematização que requeira concordância unânime; é implausível supor que alguém possa 
arguir pela racionalidade de tal consentimento sem fazer várias suposições ad hoc sobre 
a extensão daquilo que compartilhamos em relação aos valores comuns, às perspectivas 
religiosas e às preferências por correr riscos.

Nós nos deparamos com o seguinte problema: suponhamos que a maioria das 
pessoas de uma comunidade consentiria com certa prática, mas a minoria não. Apesar 
de a melhor solução ser isentar a minoria, considerações de eficiência administrativa e 
econômica poderiam fazer dessa solução muito cara. É mais barato e efetivo colocar 
flúor na água que serve à comunidade do que distribuir flúor em pílulas para aqueles que 
desejarem, ou fornecer água não fluoretada para aqueles que não quiserem o flúor. 

Se a justiça tem precedência sobre a eficiência, a solução é clara. Mas isso não é uma 
questão de determinar a estrutura básica da sociedade. É mais uma questão constitucional 
de decidir quais poderes conceder ao legislador. Estou inclinado a pensar que aqui seria 
apropriado algum balanço de interesses. Sabendo que seremos a minoria em alguns casos, 
e a maioria em outros, é razoável que não exijamos unanimidade em certas situações.

As condições relevantes são: (1) que o interesse da maioria deva ser importante 
(como a saúde); (2) que a imposição sobre a minoria seja relativamente de pouca 
importância (eles devem comprar sua própria água); (3) que os custos administrativos e 
econômicos da não imposição sobre a minoria sejam muito elevados. Entretanto, a justiça 
requer que, se houver custos econômicos à minoria (como comprar água não fluoretada), 
estes sejam suportados por aqueles que são beneficiados.

Nessa análise, a restrição à minoria não é motivada por considerações paternalistas, 
mas pelos interesses da maioria que deseja promover seu próprio bem-estar. Portanto, esses 
não são casos de paternalismo e não contam contra o paternalismo moderado.
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Finalmente, nós chegamos aos casos de escravidão, nos quais as pessoas não estão 
autorizadas a realizar certos acordos voluntários que poderiam resultar em grande perda 
da liberdade ou sérios riscos de lesões corporais. Enquanto pode haver a clara presunção 
de que, pelo que conhecemos da natureza humana, tais escolhas não seriam totalmente 
voluntárias, essa é uma presunção que pode ser refutada em casos específicos. Esses 
também são casos difíceis para o paternalismo moderado.

Nessas situações, entretanto, há uma linha de argumentação diferente aberta para 
o paternalismo moderado. Como a questão do cumprimento forçado de um contrato tem 
preferência sobre eventual restrição de primeira ordem sobre a própria conduta, alguém 
poderia alegar que se aplicam princípios diferentes. A recusa em compelir tal consentimento 
pode frustrar desejos, mas essa não é uma interferência direta na liberdade.

Novamente, alguém pode procurar por considerações de terceiros. A maioria de 
nós não gostaria de viver numa sociedade na qual, por exemplo, sejamos obrigados a 
devolver escravos fugitivos a seus donos. Tais considerações formam a base da doutrina 
geral no Direito Contratual, que não requer interpretação específica para violar um contrato 
de serviços pessoais.

Em meu ensaio original,10 concluí que nossas objeções em permitir a escravidão 
voluntária estariam ligadas à promoção do maior valor que o paternalismo oferece – a 
autonomia. Se concebermos a autonomia como a capacidade dos indivíduos de refletir 
criticamente e se responsabilizar pelo tipo de pessoas que desejam ser, então impediríamos 
os indivíduos de serem escravos com a finalidade de preservar suas futuras habilidades de 
decidir o tipo de vida que desejam seguir. Apesar de achar esse argumento ainda plausível, 
minhas reflexões mais recentes sobre autonomia levantam um problema teórico. Não há 
nada na ideia de autonomia que impeça um sujeito de dizer: “Eu quero ser o tipo de pessoa 
que age sob o comando de outros. Eu me defino como escravo e endosso tais atitudes e 
preferências. Minha autonomia consiste em ser um escravo”.

Se isso for coerente, e eu acho que é, ninguém pode questionar contra tal escravidão 
em razão da autonomia. O argumento deverá recorrer a alguma ideia do que seja uma 
vida adequada a alguém e, por isso, tentar diretamente impor uma concepção do que seja 
bom a uma pessoa. Se, como suspeito, uma pessoa tenha adotado essa postura em razão 
de maximizar algum outro bem, a questão poderia reduzir-se a um caso de segurança, 
como um erro de cálculo sobre a melhor maneira de assegurar o bem de um indivíduo, 
conforme concebido por si próprio. Uma posição teórica rigorosa nunca poderá ser atingida.

10 (N. do T.) O ensaio ao qual o autor se refere é “Paternalism”, traduzido e publicado na Revista Justiça e 
Sistema Criminal, v. 4, n. 6, jan./jun. 2012.
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RESUMO
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famosa crítica ao paternalismo, concluindo que eles não são capazes de fundamentá-la 
de modo satisfatório.
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INTRODUÇÃO

A famosa crítica de Stuart Mill ao paternalismo é considerada um passo decisivo do 
pensamento liberal. O presente estudo propõe-se a examinar em que medida essa crítica é 
coroada de sucesso. Será dito que os dois argumentos de Mill – cada qual é o único que está 
em condições de julgar em que consiste o seu próprio bem e de cuidar dele, e o chamado 
argumento das experiências de viver – falham. Também se dirá que essa falha é, em parte, 
decorrência da perspectiva mais ampla da qual parte Mill, a saber, o consequencialismo, 
que vê na maximização de boas consequências o exclusivo critério do correto. 

O consequencialismo sequer consegue reconhecer alguma distinção de princípio 
entre ações referidas à própria pessoa e ações referidas a terceiros. Parece que unicamente 
uma perspectiva kantiana, que define o correto não como a maximização de boas 
consequências, mas sim a partir de imperativos de respeito à autonomia da pessoa, é 
capaz de acomodar a intuição liberal contra o paternalismo.

1 OS DOIS ARGUMENTOS DE MILL

O presente trabalho não se propõe a fazer exegese histórica, mas examinará a 
solidez de dois argumentos que podem ser encontrados em uma primeira leitura de On 
Liberty, de John Stuart Mill. Não se pretende oferecer uma interpretação fiel do livro de Mill, 
tampouco será levado em conta o contexto literário em que ele foi escrito. Por essa razão, 
as críticas aqui desenvolvidas não farão necessariamente justiça a seu destinatário.1 Ainda 
assim, tendo em vista que os argumentos por ele formulados continuam a ter importância 
no discurso liberal de recusa ao paternalismo, é de interesse refletir a respeito e ver se eles 
realmente cumprem o que prometem. 

A conclusão de Mill é forte e exposta sem meias palavras.2 Mill fala de posições 
absolutas, de direitos, de soberania. Daremos por incontroverso que um liberal não teria 
qualquer dificuldade em concordar com estas afirmativas: 

[…] o único propósito para o qual se pode exercer legitimamente poder coativo sobre 
qualquer membro de uma comunidade civilizada é prevenir dano a terceiros. O próprio 

1 Uma injustiça tampouco se fará: considerar Mill um antiliberal (contra essa difundida leitura TEN, C. L. 
Mill and Liberty. In: Journal of the History of Ideas 30. [1969], p. 47 e ss., com referências). 

2 Relevado também por DWORKIN, G. Paternalism. In: SARTORIUS, R. (Coord.). Paternalism. Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1983. p. 19 e ss. (p. 24). 
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bem, físico ou moral, desse membro da comunidade, não é uma autorização suficiente. 
[…] A única parte do comportamento de qualquer um pela qual ele deve contas à 
sociedade é a que diz respeito a terceiros. Na parte que diz respeito apenas a ele mesmo, 
seu direito à independência é absoluto. Sobre si mesmo, seu próprio corpo e sua própria 
mente, o indivíduo tem poder soberano.3

Os dois argumentos aduzidos por Mill que serão aqui discutidos são os seguintes: 

O primeiro argumento – que chamaremos de argumento do melhor juiz e guardião 
– é expresso em passagens como a seguinte: “Cada qual é o guardião adequado da 
própria saúde, seja física, mental ou espiritual. A humanidade ganha mais sofrendo que 
cada um viva como lhe parece bom do que coagindo cada qual a viver como parece bom 
aos demais”.4 De acordo com esse argumento, cada pessoa está na melhor posição para 
julgar o que é bom para ela e para comportar-se em função desse juízo. Por causa de 
dificuldades epistêmicas e de implementação, qualquer interferência externa fundada na 
promoção do próprio bem do afetado terá ínfima probabilidade de atingir seu propósito. 

O segundo argumento é o das experiências de viver. 

Da mesma forma que é útil a uma humanidade imperfeita que existam diferentes opiniões, 
também devem existir diferentes experiências de viver; deve dar-se espaço à variedade de 
caráter, na medida em que ela não cause dano a terceiros; o valor de cada modo de viver 
deve ser comprovado na prática, quando alguém considere adequado experimentá-lo.5 

Todos – a sociedade e os próprios indivíduos – ganham mais se se reconhece uma 
esfera de soberania a cada indivíduo, na qual ele é livre para tentar novas coisas. Esse 
princípio, de fundamental importância para a ciência e a arte, é transportado por Mill para 
a constituição política da sociedade.

3 MILL, S. On liberty. (1859). Editado por Himmelfarb. London: Penguin Books, 1985. p. 68 e ss. Cap. 1. 
Como foi dito, não se questionará a verdade da conclusão (contra, por ex., HART, H. L. A. Law, liberty 
and morality. Oxford/New York: Oxford University Press, 1968. p. 31; DWORKIN, G. [nota 2], p. 28 e ss.; 
KLEINIG. Paternalism and personal integrity. In: Bulletin of the Australian Society of Legal Philosophy, 
27., [1983], p. 29 e ss.; SARTORIUS, R. The Enforcement of Morality. Yale Law Journal, 81., [1972], p. 
891 e ss. [p. 904]), mas unicamente se ela está suficientemente alicerçada nos argumentos que aduz Mill. 

4 Id. Ibid., p. 72. 
5 Id., p. 120, cap. 3.
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2 ALGUMAS DEFINIÇÕES

Antes de procedermos, parece adequado fixar em que sentido os seguintes termos 
serão utilizados aqui. Por paternalismo deve-se entender a teoria segundo a qual prevenir 
dano a determinada pessoa é uma boa razão para limitar a liberdade dessa mesma pessoa. 
Por considerações de estilo, não serão utilizados os termos paternalismo soft e hard.6 O 
paternalismo que importa aqui é apenas o hard, a saber, aquele que se propõe a prevenir 
danos à pessoa mesmo contrariando sua vontade plenamente responsável. 

Por consequencialismo deve-se entender a teoria de ética normativa que define o 
caráter correto de uma ação como uma função de nada mais do que suas boas consequências.7 
O consequencialismo é uma teoria sobre o conceito de correto. Ele é, em si mesmo, neutro 
no que se refere à medida do valor das consequências, isto é, ele é neutro no que se refere 
ao conceito de valor ou de bom. Assim, o consequencialismo é um termo mais amplo que 
o utilitarismo. Este é a combinação de uma teoria consequencialista sobre o correto com 
uma família de teorias sobre o valor ou o bom, família a qual compreende o hedonismo (o 
prazer é bom em si mesmo), o bem-estarismo (bem-estar é bom em si mesmo) etc. 

Mill usava apenas o termo utilitarismo e se considerava utilitarista. Sem embargo, 
estudos modernos sobre Mill têm desafiado essa tradicional suposição, reportando-se 
principalmente ao fato de que o autor recusa, em sua teoria do valor, o hedonismo de 
Bentham e nela incorpora elementos aristotélicos referidos ao florescimento humano.8 Ou 

6 Para essa distinção, cf. DWORKIN, G. Paternalism: some second thoughts. In: Sartorius, R. Op. cit., p. 105 
e ss. (p. 107); FEINBERG, Joel. Harm to self. New York/Oxford: Oxfort University Press, 1986. p. 12; cf. 
também, do mesmo autor, Paternalism. In: Sartorius,  R. Op. cit., p. 3 e ss. (p. 17).

7 Cf. SHAW, The Consequentialist Perspective. In: DREIER, J. (Coord.). Contemporary debates in moral 
theory. Malden: Blackwell, 2006. p. 5 e ss.; bem similar BIRNBACHER, Dieter. Analytische Einführung 
in die Ethik. Berlin/New York: De Gruyter, 2003. p. 173; FREY, R. G. Act-Utilitarianism. In: LAFOLLETTE, 
Hugh. (Coord.). The Blackwell Guide to Ethical Theory. Malden: Blackwell, 2000, p. 165 e ss. (165); 
KAMM, Frances. Non consequentialism, no mesmo volume citado na nota anterior, p. 205 e ss. 

8 Sobre esse problema, BOGEN, James; FARRELL, Daniel M. Freedom and Happiness in Mill’s defense of 
liberty. In: The Philosophical Quarterly, 28., 1978, p. 325 e ss. (p. 329 e ss.; de acordo com YOUNG, R. 
The Value of Autonomy. In: The Philosophical Quarterly, 32., [1982], p. 35 e ss. [p. 37 e ss.]); ANDERSON, 
E. John Stuart Mill and experiments in living. In: Ethics, 102., 1991, p. 4 e ss. (p. 8 e ss.); SCARRE, Geoffrey. 
Utilitarianism. London/New York: Routledge, 1996, p. 94 e ss.; DONNER, Wendy. Mill’s theory of value. 
In: WEST. (Coord.). The Blackwell Guide to Mill’s Utilitarianism, Malden: Blackwell, 2006, p. 117 e ss. 

 Há autores que, inclusive, questionam o consequencialismo de Mill, ou que identificam elementos não 
consequencialistas, especialmente em seus argumentos antipaternalistas (por ex., DWORKIN, G. Op. cit., 
p. 27; HIMMELFARB, Gertrude. Editor’s Introduction. In: MILL, S. Op. cit., p. 7 e ss. (p. 30 e s.); KLEINIG. 
Op. cit., p. 28; DUNDAS, Jennifer. J. S. Mill meets Ms. G., or Exploring implications of Mill’s harm principle, 
and his doctrine of freedom of action. In: Manitoba Law Journal, 29., [2002-2003], p. 375 e ss. 
[p. 382]). Como não estamos fazendo exegese histórica, as críticas aqui formuladas dirigem-se somente 
aos argumentos millianos, tais como foram acima reconstruídos, e estes, como veremos também a seguir 
(VI), têm caráter consequencialista. 
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seja, também para nos esquivarmos do problema de exegese histórica, falaremos apenas 
de consequencialismo.

Por deontologismo entende-se a teoria de ética normativa que define o caráter 
correto de uma ação como uma função de sua conformidade a uma regra construída com 
independência de uma teoria do valor (deontologismo kantiano), ou de estarem presentes 
certas propriedades constitutivas do correto9 (deontologismo rossiano).10

Exemplificando: se criticamos a pena de morte alegando que ela não intimida, 
valemo-nos de um argumento consequencialista. Se a criticamos dizendo que ela viola 
uma regra que impõe um limite à atuação do Estado, temos um argumento deontológico 
kantiano; se pusermos a tônica no fato de que a pena de morte importa em matar 
uma pessoa que não está mais em condições de defender-se, o argumento terá índole 
deontológica rossiana. 

3 O ARGUMENTO DO MELHOR JUIZ E GUARDIÃO

O argumento do melhor juiz e guardião compreende, na verdade, duas afirmativas 
distintas. Primeiramente, compreende uma afirmativa a respeito de um melhor juiz: é o 
indivíduo quem se encontra na posição mais favorável para julgar o que é o seu bem. Tal 
afirmativa tem caráter epistêmico. Se um terceiro se aventura a tal juízo, será mais provável 
que se cometa um erro que não seria cometido pelo indivíduo. O argumento compreende, 
ademais, uma segunda afirmativa, a respeito de um melhor guardião, afirmativa de caráter 
não mais epistêmico, e sim pragmático: ainda que o terceiro seja capaz de formular o 
juízo correto, de formular um juízo acertado a respeito do bem de uma pessoa, na prática 
será muito difícil forçar a pessoa a atuar em conformidade com esse juízo correto. Não há 
como impedir que a pessoa, em um dos vários momentos em que se encontre sozinha, 
disponha daquilo que é seu bem da maneira que lhe aprouver.

É importante notar a diferença entre essas duas afirmativas – uma epistêmica e 
outra pragmática – em relação a uma terceira, que não é feita por Mill, e que teria caráter 
metafísico ou ontológico. Essa terceira afirmativa diria que inexiste esse tal bem de uma 
pessoa, entendido como substância independente dos juízos dessa própria pessoa.11 Tal 

9 Minha tentativa de traduzir o termo “good-making property”. 
10 Isto é, referido ao filósofo inglês ROSS, David. The right and the good. (1930). Editado por Stratton-Lake, Oxford, 

2002, principalmente p. 16 e ss. Definição similar de deontologismo em BIRNBACHER, Dieter. Op. cit., p. 116.
11 A interpretação de SCARRE, Geoffrey. Mill’s on liberty. London/New York: Continuum, 2007. p. 98 e ss., se-

gundo a qual para Mill a sociedade não tem como conhecer o bom de modo infalível, é ainda epistêmica, mas 
se aproxima suficientemente da afirmativa acima mencionada para fazer-se vulnerável às mesmas objeções. 
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afirmativa, que poderia ser feita pelo emotivismo,12 pela teoria do erro,13 pelo niilismo,14 ou 
por posições relativistas, não é compartilhada nem pelo utilitarismo clássico à la Bentham 
nem por Mill, que deixa claro que ele sequer aceita o princípio de Bentham segundo o 
qual “prazer é igual a prazer”, mas inclusive distingue prazeres superiores e inferiores.15 Mill 
está recusando o paternalismo, não porque ele recusa a existência de valores intrínsecos, 
ou, para ser mais específico, não porque ele supõe que pornografia e McDonald’s estão 
no mesmo nível que Shakespeare e sushi. Ele está apenas afirmando que cada qual está na 
melhor posição para julgar se prefere pornografia ou Shakespeare, e que não se conseguirá 
forçar de modo eficaz uma pessoa que apenas gosta de pornografia a ler Shakespeare. 

Deve-se notar que há uma boa razão para que Mill não tenha ido tão longe. A 
afirmativa “o bom não existe”, combinada com o critério consequencialista do correto, 
que faz desse conceito uma derivação do bom, implicaria que tampouco existem ações 
corretas. Isso acabaria por tornar impossível criticar, chamando de incorreta, qualquer 
ação estatal que viole os direitos das pessoas, inclusive por considerações paternalistas. 

Uma vez que se observem esses pontos, torna-se clara a falha do argumento. É de 
conceder que tanto a afirmativa epistêmica quanto a pragmática vão relativamente longe,16 
mas elas ainda assim são incapazes de fundamentar as conclusões fortes de Mill que falam 
em uma esfera absoluta de soberania. Uma vez que se tenha uma teoria plausível do bom, 
ainda que ela seja composta apenas de duas proposições comparativas (“Shakespeare é 
melhor que pornografia” e “sushi é melhor que McDonald’s”) – uma teoria que nos parece 
segura a ponto de fundamentar de que maneira nós nos julgamos reciprocamente e, por 
vezes, até a maneira como educamos nossos filhos –, se tal teoria for aceita, o argumento 

do melhor juiz não pode acudir ao liberal contra as boas intenções do paternalista que 
quer proibir pornografia ou McDonald’s por causa das consequências nocivas que eles 

12 STEVENSON, C. L. The emotive meaning of ethical terms. In: AYER, A. J. (Coord.). Logical Positivism, 
New York: The Free Press, 1959, p. 264 e ss. (p. 269 e ss., especialmente p. 273, 276). 

13 Defendida por Mackie, Ethics. Inventing Right and Wrong. London: Penguin Books, 1990 (primeiramente 
1977). p. 15 e ss., 38 e ss., 48 e ss.

14 J. Dreier, Moral Relativism and Moral Nihilism, In: Copp (Coord.) The Oxford Handbook of Ethical Theory, 
Oxford: University Press, 2006. p. 240 e ss. 

15 Mill, Utilitarianism. (1863). New York: Prometheus Books, 1987. Cap. 1 (p. 18 e ss.). 
16 Assim também KHAN, R. F. J. S. Mill: ethics and politics, In: TEN, C. L. (Coord.). The nineteenth century. 

Routledge History of Philosophy, v. VII, London/New York: Routledge, 1994, p. 62 e ss. (p. 76), que 
contudo deixa de ver que a conclusão forte de Mill continha um tanto mais.
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podem ter sobre a saúde estética ou física dos afetados.17 Um argumento que se refere a 
uma incerteza epistêmica perde a sua força em situações em que tal incerteza inexiste.18 

O liberal ainda pode recuar para o argumento do melhor guardião. Ele pode 
responder ao paternalista: “concordo, pornografia não é tão bom quanto Shakespeare. 
Pornografia pode inclusive ser nociva, tornando as pessoas insensíveis, grosseiras. Mas não 
há como você impedir que as pessoas tenham acesso a ela”. Esse argumento nos leva, de 
fato, a um passo além do que o argumento do melhor juiz. Mas ele ainda contém dois 
problemas correlacionados. 

O primeiro é que ele transforma a objeção contra o paternalismo em algo 
dependente da existência, por exemplo, de meios eficientes de forçar as pessoas a se 
comportar da maneira que o paternalista quer que elas se comportem. O fato de que 
tais meios inexistem hoje não significa que eles não possam ser desenvolvidos no futuro. 
E há boas razões para supor que tais meios já possam ser construídos com a tecnologia 
hoje existente – se é possível que a China bloqueie todo acesso a páginas de internet que 
tratem de questões políticas delicadas, seria factível, e se quisesse, bloquear todo acesso 
à pornografia. Um argumento análogo poderia ser construído a respeito do consumo de 
comida gordurosa, tal como é vendida no McDonald’s. Não se ignora que tais proibições 
tenham como mais provável consequência a explosão de um mercado negro, animado 
pela demanda existente, porque permaneceria uma questão de opinião política avaliar 
o que representa o mal menor. No caso das drogas, que é, em vários aspectos bastante 
similar a esses exemplos imaginários, a opinião política que prevalece é a de que o mal 
menor é o mercado negro.

O segundo problema desse argumento é que ele parece perder de vista o que 
realmente importa. Será de fato plausível afirmar que a razão para não proibir pornografia 
ou McDonald’s é que não se consegue fazê-lo de modo eficiente? Isso significa que 
alguém poderoso o bastante para implementar a proibição com eficiência teria o direito 
de fazê-lo, noutras palavras, isso transforma o Direito em uma função do poder. Algo 
deve ter saído errado. 

17 Poder-se-ia objetar que nem todos os casos serão tamanhamente claros, e que em tais situações o liberal 
deve deixar que cada um se decida à sua maneira. Essa objeção transforma o argumento em parte no 
argumento das experiências de viver, do qual nos ocuparemos no próximo apartado. 

18 Assim também HART, H. L. A. Op. cit., p. 33, que assim fundamenta sua recusa à conclusão antipaternalista 
de Mill; MCCLOSKEY, H. J. Mill’s liberalism. In: The Philosophical Quarterly, 13., 1962, p. 143 e ss. (p. 
148, 153 e ss., 155); KLEINIG. Op. cit., p. 28. 
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Resumindo: o argumento do melhor juiz falha, porque ele supõe uma dificuldade 
epistêmica onde talvez não exista nenhuma; e o argumento do melhor guardião também 
falha, porque ele faz algo supostamente absoluto depender de circunstâncias contingentes 
que, ao final, se relacionam com o poder do Estado que quer intervir.  

4 O ARGUMENTO DAS EXPERIÊNCIAS DE VIVER

Em situações de incerteza epistêmica sobre o bem da pessoa cuja liberdade o 
paternalista quer restringir, o argumento das experiências de viver apresenta uma parcial 
interseção em relação ao argumento do melhor juiz. Nessa medida, ele é vulnerável 
às mesmas objeções apresentadas contra o argumento do melhor juiz. Ainda assim, a 
referência às experiências de viver tem conteúdo independente, porque as razões a que 
ela reporta não são sempre relacionadas a tais dificuldades epistêmicas, mas ao bem dos 
indivíduos e da sociedade. A longo prazo, todos se beneficiarão se cada qual for livre para 
experimentar o que lhe pareça melhor, dentro dos limites de não causar dano a terceiros. 

Esse argumento apresenta dois problemas fundamentais. O primeiro é estreitamente 
vinculado àquele que apontamos ao criticar o argumento do melhor guardião. Como já 
se disse repetidamente, a conclusão liberal de Mill é bastante forte. Ela fala de soberania 
absoluta do indivíduo sobre a sua própria vida. Tal conclusão forte não pode ser fundada em 
um argumento que depende de uma prognose empírica a respeito de o que se sucederia 
se respeitássemos essa soberania. Toda previsão se refere a circunstâncias contingentes 
do mundo, que estão sempre mudando e que podem, com maior ou menor frequência, 
decepcionar aquele que nelas se apoia para formular suas expectativas sobre o futuro.

O segundo problema é um tanto mais urgente. Se o valor de tais experiências 
de viver é a alta probabilidade de que eles produzam boas consequências, poder-se-ia 
questionar mesmo esse saldo de boas consequências, comparando-as aos custos de tais 
experiências.19 Isso significa que os custos passam a ser relevantes, de modo que se um 
governo segue uma política de retorno às tradições nacionais, sob as quais supostamente 
todos eram mais felizes, e o sucesso dessa política depende precisamente de que ninguém 
tente nada de novo em sua vida, o governo teria uma razão para coagir as pessoas a tanto. 
O mesmo vale no plano individual: algumas experiências de viver, como fazer uma tatuagem 
na testa, podem ter altos custos. Se o que importa é apenas o balanço de consequências, 
o paternalista pode ter razões para intervir em tais hipóteses.

19 Similar MCCLOSKEY, H. J. Op. cit., p. 147; ARNESON, R. J. Mill versus paternalism. In: Ethics, 90., (1980), 
p. 470 e ss. (p. 473). 
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5 DOIS PROBLEMAS DO CONSEQUENCIALISMO: O CARÁTER 
CONTINGENTE DE SUAS DEMANDAS E A SUA CEGUEIRA DIANTE DA 
DISTINÇÃO ENTRE AÇÕES REFERIDAS À PRÓPRIA PESSOA E AÇÕES 
REFERIDAS A TERCEIROS

A essa altura, deve estar claro que os dois (na verdade, os três) argumentos de Mill 
podem, ao menos em parte, ser reconduzidos à sua perspectiva mais ampla de natureza 
consequencialista. O argumento do melhor juiz afirma que aquele que intervém para 
promover o bem de uma pessoa provavelmente não produzirá boas consequências se não 
tomar como decisivo o que pensa essa pessoa; o argumento do melhor guardião diz que 
forçar uma pessoa no sentido de seu próprio bem provavelmente esbarrará em insuperáveis 
dificuldades de implementação, com o que tampouco produzirá boas consequências; e o 
argumento das experiências de viver tematiza as boas consequências da institucionalização 
de um sistema de liberdade. Poder-se-ia suspeitar que, ao menos em parte, o fracasso 
desses argumentos em fundamentar a forte recusa de Mill ao paternalismo decorra da 
origem consequencialista deles. 

Deixaremos em aberto se todas as objeções formuladas aqui poderiam, na verdade, 
ser redirecionadas contra o próprio consequencialismo. Tal é o caso, porém, na medida 
em que as objeções se referem às dificuldades de fundar uma proibição absoluta em 
contingências empíricas: o critério consequencialista do correto – produção (ou capacidade 
de produzir) de boas consequências – reporta-se expressamente a dados empíricos e, por 
isso, ele é incompatível com pretensões absolutas.20 Nisso não há nada de novo, de modo 
que podemos prosseguir.

20 Cf. DWORKIN, G. Op. cit., p. 27. 
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Há ainda um segundo problema, que provocou extensa discussão entre os 
estudiosos de Mill, cuja solução só será vista uma vez observado que o problema deriva 
da perspectiva consequencialista mais ampla, a saber: a dificuldade de distinguir ações 
referidas à própria pessoa de ações referidas a terceiros.21 O antiliberal Stephen tinha 
razão: toda ação tem mais do que uma única consequência.22 O consequencialismo não 
pode fundamentar o porquê de se considerar relevante apenas um certo grupo entre 
essas várias consequências, por exemplo, as consequências diretamente produzidas por 
uma ação. Se o consequencialismo tentar introduzir tal restrição, ele deixa de ser atraente 
em especial nos âmbitos em que parece ter maior poder de convencimento, isto é, em 
assuntos relativos ao meio ambiente e às gerações futuras. 

CONCLUSÃO

Uma abordagem consequencialista considera como correto uma função das 
consequências da ação que está sendo valorada. Consequências são uma questão empírica, 
portanto, dependente do estado contigente do mundo. E como nenhuma ação tem apenas 
uma consequência, ele torna um balanço de consequências inevitável. 

Se o discurso liberal de limites absolutos ao poder do Estado e de soberania 
individual quer ser levado a sério, ele tem de reportar-se a fundamentos mais sólidos. 
Apenas uma deontologia kantiana, que trabalha com noções como autonomia e imperativos 
categóricos, parece ser capaz de tanto. Mas isso seria tema para outra ocasião. 

21 Sobre esse problema cf. TEN, C. L. Mill on self-regarding actions. In: GOROWITZ, S. (Ed.). Utilitarianism. 
Indianapolis/New York: Bobbs-Merrill Company, 1971, p. 345 e ss.; HIMMELFARB, Gertrude. Op. cit., p. 
29 e s.; KNOWLES, Dudley R. A reformulation of the harm principle. In: Political Theory, 6., 1978, p. 233 
e ss. (p. 234 e ss.); KHAN, R. F. Op. cit., p. 68 e ss.; OFSEYER, Jeremy J. Taking liberties with John Stuart Mill. 
In: Annual Survey of American Law, 1999, p. 395 e ss. (p. 404); DUNDAS, Jennifer. Op. cit., p. 382 e ss., 
398 e ss.; J. C. Wolf, Die liberalen paternalismus kritik von John Stuart Mill. In: ANDERHEIDEN, Michael et 
al. (Coords.). Paternalismus und Recht, Tubingen: Mohr Siebeck, Amsterdam: Martinus Nijhoff 2006, p. 
55 e ss. (p. 62); SKORUPSKI, John. Why read Mill today? London/New York: Routledge, 2006, p. 47 e s. 
O fato de que Mill estava bastante cônscio destas dificuldades foi injustamente ignorado por muitos críticos: 
“Quando falo de ações que afetam apenas a própria pessoa, quero dizer diretamente e em primeira instância; 
pois qualquer ato que afete a própria pessoa pode afetar a terceiros por intermédio dessa pessoa” (Mill, J. 
Op. cit., Cap. 1 [p. 71 – citação]; Cap. 4 [p. 148]).

22 STEPHEN, J. F. Liberty, equality, fraternity. (2. ed. 1874) Editado por R. J. White. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1967, p. 28: “a tentativa de distinguir atos que concernem à própria pessoa de atos que 
concernem a terceiros é como a tentativa de distinguir atos que ocorrem no tempo e atos que ocorrem 
no espaço”. 
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar a proposta de sistema acusatório desenhado 
no Projeto de Reforma do Código de Processo Penal brasileiro, expresso no Projeto de Lei 
nº 156/09, aprovado no Senado Federal em dezembro de 2010 e encaminhado para a 
Câmara dos Deputados para revisão, em que tramita sob o nº 8.045/10. O trabalho foca a 
análise específica da investigação criminal pré-processual e o valor atribuído aos elementos 
informativos nela colhidos na formação da convicção judicial. Procura-se harmonizar o conflito 
entre o sigilo e a busca de eficiência na investigação pré-processual com o exercício da garantia 
do contraditório no processo, para lhe dar conformidade constitucional e sistematicidade. 
Para tanto, examinam-se as características que permitem classificar um sistema processual 
como acusatório. Buscam-se critérios de interpretação das normas previstas no Projeto de 
Reforma brasileiro dentro do paradigma constitucional. Depois, avaliam-se o tratamento 
a ser dado aos elementos da investigação na fase processual e os mecanismos processuais 
para empregá-lo. Conclui-se que os elementos colhidos durante a investigação criminal não 
podem ser valorados pelo magistrado de nenhum modo, porque minam o contraditório e 
contaminam a convicção judicial. Nessa linha, propõe-se que as informações obtidas na fase 
pré-processual sejam endereçadas, exclusivamente, ao dominus litis.

Palavras-chave: Processo Penal. Sistema Acusatório. Investigação Criminal. Prova. 
Convicção Judicial. Constituição Democrática.
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ABSTRACT

This article aims to analyze the accusatory system proposition contained in the Reform 
Bill of Brazilian Criminal Procedure Code stated in Law Bill 156/06 and approved by the 
Federal Senate in December 2010 and submitted to the House of Representatives for review, 
which is being processed in under no. 8.045/10. It focuses on the specific analysis of the 
pre-trial criminal investigation and the value assigned to the informative elements taken 
therefrom in the formation of legal findings. In order to obtain constitutional compliance and 
systematization, harmonizing the conflict between secrecy and the search for efficiency in a 
pre-trial investigation as a guarantee of adversary proceedings. Therefore, the characteristics 
are examined that enable a procedural system to be categorized as accusatory. As well 
as, criteria for interpreting standards in the Brazilian Reform Bill within a constitutional 
paradigm. Then it is evaluate the treatment to be given to the elements of investigation 
in the procedural stage and the procedural mechanisms to employ it. In conclusion, the 
elements taken during criminal investigation cannot be valued by the judge in any manner 
whatsoever, as they undermine adversary proceedings and contaminate the judicial findings. 
Along these lines, it is propose that the information obtained during the pre-trial stage is 
addressed exclusively to the dominus litis.

Keywords: Criminal Procedure. Accusatory System. Criminal Investigation. Evidence. 
Judicial Findings. Democratic Constitution. 
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INTRODUÇÃO

O objetivo do artigo é analisar qual o tratamento processual deve ser dado aos 
elementos informativos colhidos durante a investigação criminal pré-processual, no 
inquérito policial ou em outro tipo de investigação, como a realizada pelo Ministério 
Público, em um sistema acusatório como o previsto no Projeto de Reforma do Código de 
Processo Penal brasileiro em tramitação no Congresso Nacional. A preocupação consiste 
em elucidar qual é o valor probatório que esses elementos podem ter na formação da 
convicção do julgador.

Trabalha-se com o texto do Projeto de Lei nº 8.045/10 como ingressou na Câmara 
dos Deputados para revisão, originado do Projeto de Lei nº 156/09, aprovado no Senado 
Federal em dezembro de 2010. Destaca-se que este artigo trata apenas das chamadas 
provas repetíveis, já que o tratamento a ser dado às provas não repetíveis ainda é objeto 
de estudo não concluído.

Primeiramente, partindo-se do sistema acusatório desenhado na Constituição, faz-se 
uma análise das características gerais desse tipo de processo, identificando seus principais 
elementos. Aborda-se a relação do modo de obtenção da “verdade” e sua qualidade com 
a configuração do sistema processual. 

Posteriormente, passa-se a avaliar o sistema acusatório como proposto na reforma 
em andamento, procurando alcançar critérios de interpretação de suas normas, a fim de 
outorgar sistematicidade ao processo penal brasileiro. São confrontados resultados de 
pesquisas empíricas com os objetivos políticos (garantistas) verificados no texto do Projeto, 
a fim de avaliar o grau de efetividade que se pode esperar na aplicação de suas normas. 
Aborda-se o valor que os elementos colhidos na investigação pré-processual podem ter na 
decisão judicial e possíveis mecanismos para equilibrar as forças entre as partes, garantindo 
a efetivação concreta do sistema acusatório. 

Para encerrar, apresenta-se o resultado alcançado pela pesquisa.

1 O SISTEMA ACUSATÓRIO E A CONSTITUIÇÃO DEMOCRÁTICA

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 especificou que o 
sistema processual penal pátrio deveria ser do tipo acusatório, conforme se depreende 
do art. 129, inc. I, que atribui competência privativa para iniciativa da ação penal pública 
ao Ministério Público. Com isso, resta claro que o juiz não pode iniciar a ação penal de 
ofício, ficando totalmente separadas as atribuições de acusar e julgar. A distinção entre as 
atividades de acusar, defender e julgar é a principal característica do sistema acusatório, 
como se verá mais adiante.
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Não poderia ser diferente por se tratar de uma Constituição democrática (art. 1º), 
já que o único sistema processual penal compatível com a democracia é o acusatório. O 
sistema inquisitorial somente atende aos interesses de um estado autoritário ou totalitário. 
“Não há democracia e igualdade no âmbito de qualquer inquisição. Trata-se de uma 
impossibilidade filosófico-paradgmática”.1 

Como dizia James Goldschmidt, “a estrutura do processo penal de uma nação 
não é mais do que o termômetro dos elementos corporativos ou autoritários de sua 
constituição”.2 Isso é absolutamente verdadeiro. Afinal, existe uma relação direta entre 
democracia e garantismo, ao passo que os direitos fundamentais guarnecem o conteúdo 
da democracia substancial, a qual constituiu os limites positivos e negativos impostos ao 
exercício do poder da maioria que conforma a democracia formal.3 Não há como negar 
que somente o sistema acusatório pode ser garantista, porque apenas ele assegura direitos 
fundamentais. Logo, só ele pode ser democrático.4 O sistema acusatório “é a porta de 
entrada da democracia”.5 

Dentro do paradigma democrático, a Constituição Brasileira previu, entre os direitos 
e as garantias fundamentais (art. 5º), o amplo acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, inc. XXXV), 
o devido processo legal (art. 5º, inc. LIV), o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inc. 
LV), a presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII) e a publicidade do processo (art. 5º, inc. 
LX). Todos esses são elementos constitutivos do processo de estrutura acusatória e também 
mecanismos de garantia de que o cidadão dispõe para resistir ao exercício abusivo do poder. 

A aplicação desses direitos e garantias deve atender ao chamado princípio da 
convencionalidade, previsto no art. 2º do Pacto de São José da Costa Rica, incorporado 

1 STRECK, Lenio Luiz. Novo Código de Processo Penal: o problema dos sincretismos de sistemas (inquisitorial 
e acusatório). Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 46, n. 183, p. 117-139, jul./set. 2009. 
Especialmente nota 2, p. 119.

2 GOLDSCHMIDT, James. Princípios gerais do processo penal. Tradução de Hiltomar Martins Oliveira. 
Belo Horizonte: Líder, 2002. p. 71. Note que Damaska explica que para responder à pergunta sobre qual 
tipo de processo se quer, é preciso antes responder à pergunta sobre que tipo de Estado se tem. O modelo 
de Estado é que definirá a estrutura do processo (DAMASKA, Mirjan R. Las caras de la justicia y el poder 
del estado. Tradução de Andrea Morales Vidal. Santiago: Editoral Juridica de Chile, 2000. p. 85-86).

3 Cf. FERRAJOLI, Luigi. Fundamental Rights. International Journal for the Semiotics of Law, Holanda, n. 
14, p. 1-33, 2001.

4 Jânia Saldanha também identifica uma vinculação direta entre democracia e constituições 
que asseguram direitos fundamentais. Cf. SALDANHA, Jânia Maria Lopes. A paradoxal face 
‘hipermoderna’ do processo constitucional: um olhar sobre o direito processual brasileiro. Estudios 
Constitucionales, Universidade de Talca, Chile, ano 8, n. 2, p. 675-706, 2010. Disponível em:                                                                                             
<http://www.scielo.cl/pdf/estconst/v8n2/art20.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2012.

5 STRECK, Lenio. Op. cit., p. 120.
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ao Direito interno pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Esse princípio da 
convencionalidade, ou seja, de que o Direito nacional deve estar em conformidade com 
a Convenção, impõe a observância plena do art. 8º do mesmo diploma internacional. As 
garantias judiciais estabelecidas no art. 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos 
consistem no mínimo de garantias que se pode esperar e exigir de um Estado democrático 
para qualquer processo sancionador, penal ou não, porque conquistadas e desenvolvidas 
“na historicidade dos direitos humanos, naquilo em que há consenso dos povos como 
sendo parte irrenunciável do espaço de liberdades individuais conquistadas [...]”.6 A força 
normativa dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos encontra 
também respaldo dogmático nos §§ 2º e 3º do art. 5º da Constituição.7 

É, então, estabelecendo os direitos e garantias fundamentais que se estrutura o processo 
acusatório brasileiro como afirmador e guardião da democracia substancial. É por esse 
paradigma que a reforma processual em tramitação deve se orientar. Sabe-se que a 
opção por um modelo acusatório ou inquisitório relaciona-se com os critérios admitidos 
para valoração da prova e o modo de produção da decisão judicial. Por isso, o processo 
penal só encontra legitimidade na instrumentalidade constitucional8 e convencional, 
garantidora dos direitos fundamentais,9 e de estrutura acusatória. O processo é uma 
instituição constitucional garantidora dos direitos fundamentais.10

O Código de Processo Penal vigente (desde 1941) possui viés autoritário e inquisitório, 
inspirado no código processual italiano do regime fascista e no Code d’Instruction Criminelle 
francês imposto por Napoleão, o qual criou o sistema misto, com uma fase pré-processual 
inquisitória e outra fase processual formalmente acusatória. Evidente que esses modelos 
trazidos de regimes autoritários não se coadunam com uma constituição democrática. A 
reforma em tramitação é, portanto, necessária e urgente.

6 Cf. LUZ, Denise. Improbidade administrativa e o devido processo legal: valorando as garantias 
constitucionais penais para a composição de um espaço próprio no direito administrativo sancionador 
brasileiro. 2012. 182 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Criminais) – Faculdade de Direito, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

7 Para conhecer a posição atual do Supremo Tribunal Federal sobre o caráter supralegal da Convenção 
Americana de Direitos Humanos no Direito interno, ver: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Julgamento 
Conjunto do Recurso Extraordinário nº 349.703, do Habeas Corpus nº 87.585, do Habeas Corpus          
nº 92.566 e do Recurso Extraordinário nº 466343, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 
03/12/2008, DJe de 05/06/2009. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 29 dez. 2011.

8 LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. p. 7. v. 1.

9 Embora se conheça a distinção apresentada por parte da doutrina entre “direitos fundamentais” e “direitos 
humanos”, os termos são, aqui, usados como sinônimos.

10 Cf. SALDANHA, Jânia Maria Lopes. Op. cit., p. 686.
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Nesse contexto democrático, o Projeto de Lei nº 8.045/10 que tramita na Câmara 
dos Deputados, originado do Projeto de Lei nº 156/09 do Senado Federal, prevê, no art. 
4º, que o sistema processual adotado é o acusatório e que o juiz não pode dar início à 
investigação nem pode substituir a atuação do órgão de acusação no que tange à produção 
da prova. A previsão expressa no sentido de vedar a iniciativa do juiz para a investigação 
e para a produção de prova em favor da tese acusatória mostra-se pertinente no contexto 
brasileiro, em que pese o texto do artigo pareça redundante, porque tais proibições já seriam 
elementos caracterizadores do próprio sistema acusatório como sustentado na doutrina.11

Ocorre que a questão pertinente ao ativismo ou inércia judicial na colheita da 
prova consiste no ponto mais polêmico do Projeto de Lei. Entendendo que o sistema 
acusatório se caracteriza pela distinção das partes apenas quando do ajuizamento da ação, 
sendo permitido ao juiz buscar a prova, manifestou-se a Associação dos Juízes Federais 
(Ajufe), argumentado a importância da participação ativa do juiz “diante de possíveis e 
eventuais falhas, não só da defesa, mas também da acusação”. Segundo a Ajufe, o poder 
de instrução complementar do juiz é fundamental para que o processo não se transforme 
em uma “mera disputa entre a acusação e a defesa, com a vitória do melhor profissional 
e com prejuízos à descoberta da verdade e a correta aplicação da lei penal”.12

Tal controvérsia se mantém porque não existem elementos precisos, abstratos e 
universais que permitam dar um conceito único a sistema acusatório. Todos os sistemas 
processuais acusatórios do mundo têm diferenças entre si, de modo que é inútil colocar 
esforços na busca de um conceito único e completo.

11 Ver: GIACOMOLLI, Nereu José. Atividade do juiz criminal frente à Constituição: deveres e limites em 
face do princípio acusatório. In: GAUER, Ruth Maria Chittó (Coord.). Sistema penal e violência. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 209-230. LOPES JR., Aury. Op. cit. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. 
O papel do novo juiz no processo penal. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (Coord.). Crítica 
à teoria geral do direito processual penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 3-56. BUSATO, Paulo 
César. De magistrados, inquisidores, promotores de justiça e samambaias. Um estudo sobre os sujeitos 
no processo em um sistema acusatório. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; CARVALHO, Luis 
Gustavo Grandinetti Castanho de (Org.). O novo processo penal à luz da Constituição: análise crítica 
do Projeto de Lei nº 156/2009, do Senado Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 103-124.

12 Em Nota Técnica enviada a todos os senadores em dezembro de 2009. Disponível em: <www.ajufe.org.br>. 
Acesso em: 20 abr. 2010. Ver também: GRINOVER, Ada Pellegrini. A iniciativa instrutória do juiz no processo 
penal acusatório. Disponível em: <www.ibccrim.org.br>. Acesso em: 8 out. 2002. TOURINHO FILHO, Fernando 
da Costa. Processo Penal. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 92. v. 1. Lenio Streck entende que a iniciativa 
probatória do juiz não macula o sistema acusatório. Para ele, o que efetivamente viola o sistema acusatório é a 
permanência no Projeto da previsão de que o juiz decida “conforme seu livre convencimento”, porque isso permite 
o alargamento do poder dos juízes, que podem decidir soberanamente sobre o sentido a ser dado à prova, sobre 
o resultado do processo, o produto da prova. Segundo Streck, a gestão da prova deve ser estudada por uma teoria 
da decisão livre do paradigma da filosofia da consciência ainda reinante. Cf. STRECK, Lenio. Op. cit.
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O sistema britânico, por exemplo, é com frequência apontado como sendo o que 
mais se aproxima do sistema acusatório puro, já que nele o juiz deve, realmente, manter-
-se inerte. Essa afirmação precisa ser repensada, uma vez que o art. 34 da Criminal Justice 
Act, de 1994, permitiu extrair consequências prejudiciais ao acusado quanto ao uso do 
silêncio perante a polícia ou se ele não mencionar os fatos que embasam sua defesa. 
Posteriormente, o art. 5º do Criminal Procedure and Investigations Act, de 1996, passou a 
exigir do acusado uma declaração formal que manifestasse as linhas gerais de sua defesa, 
em que pese a comissão especial designada pelo governo para estudar a proposta de 
reforma ter se manifestado pela manutenção ao direito do acusado de permanecer em 
silêncio, que vigia até então.13

Outro sistema sempre usado como exemplo é o estadunidense, que também 
privilegia a autonomia das partes e a inércia do juiz. Entretanto, mais de 90% dos processos 

13 Vide VOGLER, Richard. El sistema acusatorio em los processos penales em Inglaterra y em Europa 
continental. In: WINTER, Lorena Bachmaier (Coord.). Proceso penal y sistemas acusatorios. Madrid, 
Barcelona, Buenos Aires: Marcial Pons, 2008, p. 191. Segundo consta no sítio do Parlamento britânico: 
“Advance disclosure by the prosecution is vital if the defendant is to know what case he has to answer. In 
the past, however, there was no general obligation on the defendant to reveal his case to the prosecution. 
Instead, he could remain silent and simply put the prosecution to proof. This is because it is the prosecution 
who bears the burden of proof to the high standard of ‘beyond reasonable doubt’. (The Criminal Justice and 
Public Order Act 1994 has since modified the right to silence by introducing a system of “adverse inferences”, 
but the general burden of proof remains the same)”. Disponível em: <http://www.publications.parliament.
uk/pa/cm200203/cmselect/cmhaff/83/8307.htm>. Acesso em: 4 out. 2010. Interessante conhecer, a título 
ilustrativo, a história de um brasileiro que foi processado e condenado em Londres. Essa história real é 
contada por Luiz Eduardo Soares, em Tudo ou nada, com uma descrição minuciosa do julgamento sob 
o ponto de vista da intimidade subjetiva do biografado. Ele se vê atordoado psicologicamente, como 
réu, em um processo que traz surpresas incriminadoras a todo momento, mediante provas que ele não 
conhecia e que, progressivamente, vão derrubando qualquer chance de defesa efetiva. Segundo informado 
pelo próprio biografado, Ronald Soares, quando de sua estada em Porto Alegre para o lançamento do 
livro, isso ocorreu porque o crime do qual ele foi acusado – conspiracy – era considerado muito grave 
e, portanto, o sistema processual permitiu esse tratamento diferenciado, com redução das garantias. Ele 
acabou sendo condenado a 24 anos de prisão. A autora desse artigo levantou esse questionamento ao 
autor e ao biografado, pois queria compreender se isso ocorreu (surpresas no processo) por que o sistema 
processual permitiu ou por que teria havido falha no trabalho da defesa técnica. A resposta dada pelo 
biografado foi no sentido de que o sistema processual permitiu. O autor, Luiz Eduardo Soares, explicou 
que a perspectiva adotada na narrativa foi a da subjetividade do acusado, e não a dos aspectos legais do 
processo na Inglaterra. Por isso, ele não se ocupou de tais informações para produção da obra. A autora do 
artigo confessa que permanece com dúvidas. Isso precisa ser mais bem investigado. Se as regras processuais 
permitem a surpresa, trata-se de uma aberração, uma violência contra os direitos humanos, um atentado 
estatal contra o art. 6º do Convênio Europeu de Direitos Humanos. Por outro lado, caso tenha se dado 
por negligência da defesa técnica, se as provas estavam disponíveis para acesso do acusado e seu defensor, 
será preciso repensar sobre possíveis consequências negativas da inércia do juiz para a defesa do acusado. 
Pelo menos, pensar! Cf. SOARES, Luiz Eduardo. Tudo ou nada: história do brasileiro preso em Londres 
por associação ao tráfico de duas toneladas de cocaína. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012.
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nos EUA são decididos mediante aplicação do plea bargaining.14 Em pesquisa recente, 
verificou-se que 96% dos acusados se declararam culpados ou não contestaram a ação 
entre 1994 e 2002.15

Salah Khaled Jr. adverte que essa realidade faz com que o Ministério Público, de 
fato, acumule as funções de acusar e julgar em um momento pré-processual por meio das 
barganhas que não fazem parte de processo judicial. Segundo o autor, estima-se que entre 
80% a 90% da população carcerária americana advenha das condenações “negociadas” 
com o órgão acusador.16

Indubitavelmente, há algo errado em um sistema assim. Não é crível que 96% dos 
acusados sejam, efetivamente, culpados. Talvez exista uma grande descrença na capacidade 
do Poder Judiciário em fazer justiça, porque, diferentemente do que ocorre no Brasil nos 
casos de competência do Juizado Especial Criminal, o acusado, nos Estados Unidos, deve 
se declarar culpado para poder negociar; e essa declaração de culpa envolve também 
uma negociação sobre qual crime será colocado na acusação, e não só quanto à pena, 
como ocorre no Brasil.

Como alerta Khaled Jr., o processo judicial é deixado de lado em razão de uma 
negociação que configura “evidente violência simbólica”. “São rotineiros os casos de 
aceitação de penas de décadas diante da ameaça de prisão perpétua ou pena de morte 
caso o acusado opte pelo processo penal”.17 Essas características do sistema estadunidense, 
em que as condenações acabam sendo decididas fora do âmbito do Poder Judiciário 
e diretamente com o órgão acusador, fazem com que aquele sistema tenha traços 
inquisitórios, pelo menos na law in action. Lá, a própria “verdade” do caso é produzida 
junto ao órgão acusador, distante de um terceiro desinteressado.

Percebe-se, pois, que o importante em um sistema acusatório é como se articulam 
as garantias do acusado, e não a busca por conceituações ou a escolha de um modelo 
exemplar. De que vale um sistema em que o juiz se mantém totalmente inerte, como o 
britânico, se não há, de fato, presunção de inocência? De que vale um sistema, como 
o dos EUA, em que o Estado impõe-se violentamente sobre o indivíduo? Para que um 

14 Cf. WINTER, Lorena Bachmaier. Acusatorio versus Inquisitivo. Reflexiones acerca del proceso penal. In: 
WINTER, Lorena Bachmaier (Org.). Proceso penal y sistemas acusatorios. Madrid, Barcelona, Buenos 
Aires: Marcial Pons, 2008. p. 42.

15 Conforme dados do United States Departament of Justice. Disponível em: <http://bjs.ojp.usdoj.gov/index.
cfm?ty=pbdetail&iid=845>. Acesso em: 17 out. 2010.

16 KHALED JR., Salah Hassan. O sistema processual penal brasileiro: acusatório, misto ou inquisitório? Civitas, 
Porto Alegre, v. 10, n. 2, p. 293-308, maio/ago. 2010.

17 Ibid., p. 302.
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sistema em que o sujeito cumpre pena não pelo que ele efetivamente fez, mas conforme 
sua capacidade de negociação com a acusação?

Além disso, deve-se lembrar que não existem mais sistemas puros, sendo que 
todo o acusatório possui elementos do inquisitório e vice-versa, com exceção do processo 
canônico, o qual é totalmente inquisitório ainda na atualidade, conservando a pureza do 
sistema.18 Por isso, a classificação dos sistemas deve ser definida pelos seus elementos mais 
marcantes, orientados pelo princípio informador (acusatório ou inquisitivo).

Sistema, segundo Jacinto Coutinho, deve ser entendido pelo sentido kantiano, para 
quem sistema era o conjunto de elementos colocados em relação sob uma ideia única, 
esta determinada pela finalidade do conjunto “e [...] colocada como princípio de ligação 
entre os elementos integrantes, logo, funcionaria como um princípio unificador, reitor da 
conexão, e, como tal, dado a priori”.19 Ângela Kretschmann expõe que systema deriva do 
grego, referindo-se “a uma totalidade construída, composta de várias partes, um conjunto 
de elementos envolvendo uma ordem, não uma simples justaposição”. Sistema carrega “um 
ideal de totalidade ordenada, completa e coerente”. O sentido kantiano de sistema é de 
“uma estrutura (como ordenação dos dados da experiência numa forma transcendental) 
formada por elementos e as respectivas relações que travam entre si [...]”.20 Tem-se, 
então, que “por sistema acusatório compreendem-se normas e princípios fundamentais, 
ordenadamente dispostos e orientados a partir do principal princípio, tal seja, aquele do 
qual herda o nome: acusatório”.21

Nesse contexto, não é possível, ainda, defender a existência do chamado sistema 
misto. A simples justaposição de dois modelos tão distintos e incompatíveis entre si em duas 

18 BOFF, Leonardo. Prefácio. In: EYMERICH, Nicolau. Manual dos inquisidores. Comentado por Francisco 
Peña. Tradução de Maria José Lopes da Silva. Rio de Janeiro: Rosa dos Ventos, 1993: “Ainda perdura 
o processo de delação, a negação ao acesso às atas dos processos, a inexistência de um advogado e a 
impossibilidade de apelação. A mesma instância acusa, julga e pune”. A obra Manual dos inquisidores 
foi escrita, em 1376, sob o título Directorium Inquisitorum, pelo frei dominicano (tomista) Nicolau 
Eymerich e revisado, em 1585, por outro dominicano, Francisco Peña, a pedido do Comissário Geral da 
Inquisição romana em nome do Senado da Inquisição, devido ao surgimento de novas heresias no século 
XVI. Destaca Boff, quando comenta a importância dessa obra: “Sua importância é tão grande que, depois 
da Bíblia, (o Livro dos Salmos é de 1457) foi um dos primeiros textos a serem impressos em Barcelona. E 
quando o Vaticano quis reanimar a Inquisição para fazer frente à Reforma Protestante mandou reeditar o 
livro como manual para todos os inquisidores, primeiro em Roma, em 1578, 1585 e 1587, e depois em 
Veneza, em 1595 e 1607”.

19 No prefácio do livro de Aury Lopes Jr. Op. cit.
20 KRETSCHMANN, Ângela. In: BARRETO, Vicente de Paulo (Org.). Dicionário de filosofia do direito. São 

Leopoldo: Unisinos, 2006. p. 760-761.
21 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais penais. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 104-106.
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fases diversas não permite gerar um terceiro sistema. É que a ideia de sistema pressupõe 
a existência de um princípio unificador, e não existe um princípio misto, formado da 
mixagem dos princípios acusatório e inquisitivo. O sistema ou é acusatório ou é inquisitório, 
dependendo do princípio que prepondera. Por isso, diz-se que o Código de Processo Penal 
vigente ainda se mantém inquisitório, em que pese tente disfarçar-se de acusatório com 
a separação de funções apenas no momento da iniciativa da ação e com contraditório 
somente na segunda fase, em juízo. 

Pode-se afirmar que, em termos gerais, em que pesem as diferenças específicas de 
cada ordenamento, o sistema acusatório se caracteriza pela distinção entre as funções de 
acusar, defender e julgar entre sujeitos processuais distintos em todas as fases processuais. 
O juiz não pode exercer a iniciativa acusatória, direta ou indiretamente, pois tal confusão 
de atribuições caracteriza o sistema inquisitório, que, por si, é a negação do acusatório. 

Geraldo Prado defende que são os atos processuais praticados pelos sujeitos do 
processo que diferenciam os sistemas acusatório e inquisitório, porque são eles que irão 
concretizar as “regras do jogo”, sendo que os atos processuais atendem a funções. A “função 
predominante do processo inquisitório consiste na realização do direito penal material. 
O poder de punir do Estado (ou de quem exerça o poder concretamente) é dado central, 
o objetivo primordial”. Por isso, o juiz cumpre o papel de segurança pública no sistema 
inquisitório. Já o processo acusatório busca a garantia dos direitos fundamentais contra a 
possibilidade de arbítrio do poder de punir.22

Aury Lopes Jr. destaca que a definição do sistema processual se dá pela gestão 
da prova e a quem ela cabe: se ao juiz, está-se diante de um sistema inquisitório, se, 
exclusivamente, às partes, tem-se um sistema acusatório.23

Com efeito, a produção da prova é uma extensão do poder de acusar do Ministério 
Público, já que a carga probatória é toda sua. O réu é presumido inocente durante todo 
o processo, de modo que não precisa provar sua inocência. É o órgão acusador que 
deve, mediante a dialética processual, provar o alegado na inicial acusatória. A prova é, 
portanto, o que há de mais importante no processo para formação do juízo condenatório, 
não para a absolvição.

Assim, se o sujeito processual encarregado de gerar a prova, cuja carga sobre ele 
recai, não o fizer, o juiz deve absolver o réu.24 Não cabe ao juiz “garantir efetividade” 
à acusação, propondo e produzindo diretamente a prova, já que esta só serve para 

22 Ibid. Ver também: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O papel do novo juiz no processo penal. In: 
COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (Coord.). Crítica à teoria geral do direito processual penal. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001. p. 17.

23 Op. cit., p. 67. 
24 Ver GIACOMOLLI, Nereu José. Op. cit., p 209-230.
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condenar. Se o juiz tem dúvidas quanto à suficiência da prova, deve absolver o réu com 
base no princípio constitucional in dubio pro reo. Se o juiz sair em busca da prova, estará 
substancialmente cumulando as funções de acusar e julgar.

Por isso, não basta que apenas a iniciativa da ação seja conferida a sujeito distinto 
do julgador. É preciso que toda a atividade de acusar esteja sob a responsabilidade de órgão 
diverso, inclusive a de provar a procedência da acusação. A atuação ativa do juiz na geração 
da prova rompe com a igualdade entre as partes em benefício do acusador, reduzindo a 
dialética processual, também essencial ao sistema acusatório. Além disso, o afastamento 
do juiz da produção da prova é requisito essencial para garantir sua equidistância do caso 
penal e, consequentemente, sua imparcialidade para julgar.

Contrariamente ao entendimento de que a gestão da prova caracteriza o sistema 
acusatório, defendendo que o juiz também pode produzir prova, argumenta-se a 
necessidade de perquirição da verdade. Alega-se que compete à parte propor a ação, 
tendo em vista o princípio da demanda, mas que o processo se desenvolve por impulso 
oficial sem que isso macule o sistema. Invoca-se também o fato, por si só inegável, de que 
o juiz é o destinatário da prova.

Claro que a definição do sistema processual relaciona-se com o modo de obtenção 
da “verdade” que se pretende ou se aceita tornar pública. O modo de construção da 
“verdade” 25 em um estado democrático e plural é bem diverso do modo de revelação da 
verdade em um estado autoritário e intolerante. Somente aquele pode admitir o diálogo 
e o enfrentamento dialético das teses e provas dos autos.

A “verdade” obtida no processo e aceita pelo sistema é o cerne da convicção judicial. 
Então, é o modo de produzir a “verdade” que vai definir o modo de obtenção da decisão 
judicial. A necessidade de perquirir a “verdade”, por si, não justifica conferir iniciativa 
probatória ao juiz. A questão está no modo de obtê-la e qual a “verdade” que satisfaz.

25 Destaca-se que a “verdade” aqui invocada não é entendida como a exata correspondência do resultado 
da interpretação do historiador ou do juiz com a realidade material dos fatos e eventos da vida, mas 
como uma construção artificial para viabilizar a igualdade de oportunidades para as partes, igualdade 
de chances de obter a captura psíquica do juiz. Isso porque não se acredita na existência de qualquer 
mecanismo acessível à humanidade que tenha capacidade de reproduzir fielmente e com exatidão os 
fatos no processo, sobretudo (mas não só) em razão da diferença entre o tempo dos fatos e o tempo do 
processo. Sobre os diversos modos de aquisição da “verdade”, o vínculo da “verdade real” com o sistema 
inquisitório e os caminhos para construção da “verdade” no processo acusatório, ver KHALED JR., Salah. 
Op. cit., p. 300: “a discussão sobre o formato e as condições de produção do saber, ou seja, o modo de 
produção da verdade, é, invariavelmente, uma discussão sobre a opção necessária entre um processo 
penal constitucional de um Estado Democrático de Direito ou um processo penal com viés autoritário e 
persecutório, herdeiro da Inquisição. A partir desse parâmetro de aferição, fica colocada em questão a 
caracterização do sistema processual penal brasileiro”.
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Kant de Lima afirma que a “verdade” do sistema dos Estados Unidos – 
Criminal Justice System – está baseada no entendimento de que ela “é fruto de uma 
decisão consensual sistematicamente negociada”. Destaca que isso vale tanto para 
a barganha negociada diretamente com o Ministério Público – District Attorney 
Office –, quando o réu se declara culpado fora do processo, como quando o réu 
se declara não culpado – not guilty –, submetendo-se ao processo judicial. É que, 
mesmo submetendo-se ao processo penal, a decisão “é tomada por maioria ou por 
unanimidade dos jurados, que negociam discutindo entre si até chegarem a uma 
conclusão satisfatória para todos”. Assim, mesmo no processo submetido ao júri, a 
verdade é construída pela negociação.26

A chamada “verdade real” nada mais é do que o modo de obter a “certeza” 
jurídica própria do sistema inquisitório. Lênio Streck alerta que nem mesmo a Filosofia 
acredita mais em essências, não havendo sentido os juristas continuarem acreditando 
na “busca da verdade real”. Segundo ele, a “busca da verdade real [...] representava um 
modo de institucionalizar no direito o ‘mito dado’ da metafísica clássica”. Posteriormente, 
a “verdade real” teria mudado de paradigma de modo que “ao invés da ‘coisa’ ‘assujeitar’ 
o juiz – circunstância que asseguraria o exsurgimento da verdade ‘dada’ no âmbito do 
processo penal –, foi o juiz que passou a ‘assujeitar’ a coisa (a prova processual). E a 
‘verdade real’ passou a ser aquela ‘extraída inquisitorialmente pelo juiz”.27

Por outro lado, não há dúvida de que o juiz é o destinatário da prova e, 
principalmente por isso, embora não só por essa razão, ele não pode buscá-la sem 
provocação da parte interessada no processo penal. É que o juiz só sai em busca de uma 
prova se há algum indício nos autos que ele acredita poder confirmar ou refutar com ela 
para formar seu livre convencimento. Assim, embora o juiz possa não saber o que vai 
encontrar, ele cria uma expectativa em vista do que ele percebe no processo, consciente 
ou inconscientemente. Toda expectativa reclama por preenchimento.28 A expectativa do 
juiz contamina sua convicção e a prova ganha (embora tenha finalidade oposta), aquilo 

26 KANT DE LIMA, Roberto. Polícia e exclusão na cultura judiciária. Tempo Social: Rev. Sociol. USP, São 
Paulo, n. 9, p. 169-183, maio 1997.

27 STRECK, Lênio. O que é isto – decido conforme a minha consciência? 2. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2011. p. 10 e 48.

28 CUNHA MARTINS, Rui. O ponto cego do direito: the brazilian lessons. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
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que Fernando Gil denominou caráter alucinatório,29 capaz de converter em verdade o 
que é apenas percepção e significação. 

Havendo, então, esse sentimento de preenchimento da expectativa, “aflora, neste 
ponto, uma interrogação inquietante: qual a disponibilidade da expectativa para ver 
frustrado esse sentimento e para ser invadida pelo sentimento de insatisfação? Pouca, ao 
que parece”.30

Ora, se todo o ônus da prova compete à acusação e é ela que tem, com a prova, 
a expectativa de obter a condenação do réu, evidente que toda iniciativa probatória tem 
substancialmente uma expectativa de demonstração da culpabilidade do acusado, quem 
nada precisa fazer para manter seu estado de inocência. Essa expectativa funde presunção e 
normalidade e reclama por preenchimento, sendo que, quando ela é do juiz, compromete 
o contraditório e a afirmação do sistema acusatório.31

Isso não significa que o juiz deva manter-se em uma “redoma de vidro” teórica 
e alheio à realidade da vida. Pelo contrário, o juiz deve estar atento à complexidade e 
pluralidade da sociedade atual, aberto para ouvir e entender o diferente, assim como o 
semelhante. Só que isso não diz respeito à iniciativa probatória e à gestão da prova como 
um todo.

Quando o juiz sai à procura da prova, o próprio critério do livre convencimento 
acaba incentivando o solipsismo e a alucinação, porque o juiz tende a dar maior valor à 
prova por ele mesmo obtida, bastando uma boa retórica para imunizar a decisão. O livre 
convencimento acaba sendo confundido com discricionariedade, com graves prejuízos 
para a democracia.

29 Fernando Gil, no “Tratado da Evidência”, apud CUNHA MARTINS, Rui. Ibid., p. 16, afirma que a alucinação 
se dá “não no sentido de um percepto do irreal em vez da percepção do existente: antes significa a 
transposição da percepção para outra coisa que não ela mesma. É uma operação alucinatória que, com 
a força irrecusável do real, converte em verdade a percepção e a significação”. O caráter alucinatório de 
que fala Fernando Gil parece, salvo melhor juízo, ter o mesmo sentido psicanalítico do mecanismo de 
defesa do ego denominado deslocamento. Na psicanálise freudiana, o deslocamento foi explicado como: 
“Fato de a importância, o interesse, a intensidade de uma representação ser suscetível de se destacar dela 
para passar a outras representações originariamente pouco intensas, ligadas à primeira por uma idéia 
associativa” (LAPLANCHE, Jean. Vocabulário da psicanálise: Laplanche e Pontalis. 4. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001. p. 116). Para uma visão um pouco mais ampla sobre a influência do mecanismo psíquico 
do deslocamento na decisão judicial, ver: LUZ, Denise; SILVEIRA, Leon Murelli. A angústia de decidir e a 
irrenunciabilidade do juiz das garantias para um processo justo: o Brasil no rastro do Tribunal Europeu de 
Direitos Humanos. In: Congresso Nacional do Conpedi, 20., 2011, Vitória. Anais... Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2011. p. 12156-12182. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/conteudo.php?id=2>. 
Acesso em: 26 ago. 2012.

30 MARTINS, Rui Cunha. Op. cit., p. 13.
31 Ibid., p. 11.
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Lorena Bachmaier Winter adverte:

[…] por influencia del movimiento del la Ilustración y del racionalismo, se imponen 
criterios racionales en el proceso y se sustituye la regla de la prueba tasada por un sistema 
de libre valoración de la prueba, y haberse implicado activamente en la búsqueda de los 
elementos de prueba, impide realizar una valoración neutral de las pruebas; en definitiva, 
impide presenciar el debate contradictorio sin idea preconcebida a favor o en contra de 
una de las partes y, por tanto, quiebra el principio de imparcialidad. En un sistema de 
libre valoración de la prueba, la división entre las funciones de instruir, acusar y juzgar 
tiene una relevancia muy superior a la que tiene en un sistema de prueba tasada, y se 
convierte en esencial para la imparcialidad del juzgador.32

Para Lenio Streck, a discussão sobre quem vai gerir a prova é menos relevante do que 
definir como ocorre e dentro de quais limites deve ocorrer a decisão judicial. Se a decisão 
judicial for pautada pelo livre convencimento do juiz (como no CPP vigente e no projeto 
do novo), o sentido que é dado ao produto final da prova, seja de quem for a iniciativa de 
propô-la, acaba refém de valorações subjetivas, da vontade do juiz solipsista.33 Segundo 
Streck, é impossível pensar em sistema acusatório se o próprio Projeto estabelece o livre 
convencimento do juiz, porque ele aposta na vontade do intérprete e acaba gerando, ou 
pelo menos possibilitando, arbitrariedades. Para Streck, o problema de fundo é bem mais 
complexo. É um problema de paradigma filosófico, que continua sendo o da filosofia da 
consciência no projeto de novo CPP. Para ele, o drama do sistema acusatório está em 
“como decidir”.34

Streck tem razão. A solidez do sistema acusatório deve passar pelo filtro de uma 
teoria da decisão que defina as condições e possibilidades que o juiz possui para decidir. 
É verdade que a questão é de paradigma. No entanto, mesmo que não se possa olvidar 
a necessidade de critérios identificáveis e de controles intersubjetivos de definição da 
legitimidade do provimento judicial, não se pode menosprezar a força que a tarefa de 
buscar a prova exerce sobre o ânimo do juiz, comprometendo sua imparcialidade. 

É verdade que o sistema fica “capenga”, mesmo deixando a gestão da prova para 
as partes, se o critério de valoração das provas estiver imune a controle intersubjetivo. 
Entretanto, mesmo que se consiga superar o paradigma da filosofia da consciência, 
ainda assim, deveríamos nos preocupar em manter o juiz distante da prova, não por 

32 WINTER, Lorena Bachmaier. Op.cit., p. 23-24.
33 Solipsista “quer dizer egoísta, que se basta, encapsulado”, conforme definição de Lenio Streck. Cf. STRECK, 

Lenio Luiz. Novo Código de Processo Penal: o problema dos sincretismos de sistemas (inquisitorial e 
acusatório). Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 46, n. 183, p. 117-139, jul./set. 2009.

34 STRECK, Lenio. Ibid., p. 123.
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razões filosóficas, mas psicanalíticas. Streck tem razão, mas sua proposta não é suficiente 
para garantir a efetividade do sistema acusatório, porque não enfrenta o problema dos 
mecanismos psíquicos que comprometem a valoração da prova se o juiz sai atrás dela.35

Para nós, há de se reconhecer a necessidade de desenvolvimento de uma teoria da 
decisão que enfrente o problema da discricionariedade, do livre convencimento, da livre 
apreciação da prova e tantos outros critérios que podem comprometer o resultado justo 
do processo. Todavia, independentemente disso, devem-se levar a sério os riscos que o 
envolvimento psíquico do juiz com a prova pode gerar para a isonomia entre as partes e 
para o sistema acusatório. 

Havendo, então, divergência quanto às características que definem um sistema como 
acusatório, é pertinente que se defina, no próprio Código Processual, a configuração específica 
do sistema acusatório a ser adotado no Brasil no que toca, principalmente, à extensão e aos 
limites de atuação dos sujeitos processuais. Nesse sentido, a gestão da prova não pode estar 
disponível ao juiz, e a única “verdade” admissível é aquela construída em contraditório.

Mais do que buscar modelos ideais, deve-se refletir sobre qual o sistema acusatório 
que se quer para o Brasil. O momento de fazer essa escolha política é agora, perante o 
Poder Legislativo, debatendo-se pública e amplamente o projeto de reforma do código 
processual em tramitação.

2 O PROCESSO ACUSATÓRIO NO PROJETO DE LEI Nº 8.045/10 
E O VALOR ATRIBUÍDO AOS ELEMENTOS COLHIDOS NA           
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Como mencionado, há diferentes concepções do que seja sistema acusatório, de 
modo que, mais importante do que se deter na sua conceituação, é atentar para as garantias 
que efetivamente estão estabelecidas ou ausentes no projeto de reforma.

35 Sobre a influência dos aspectos psicológicos na decisão judicial, ver: MORAIS DA ROSA, Alexandre. Decisão 
no processo penal como bricolage de significantes. 2004. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, 2004. Disponível em: <http://tjsc25.tj.sc.gov.br/academia/cejur/arquivos/
decisao_processo_penal_alexandre_rosa.pdf>. Acesso em: 7 set. 2010. LUZ, Denise; SILVEIRA, Leon 
Murelli. A angústia de decidir e a irrenunciabilidade do juiz das garantias para um processo justo: o Brasil 
no rastro do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 20., 
2011, Vitória. Anais... Florianópolis: Fundação Boiteux, 2011. p. 12156-12182. Disponível em: <http://
www.conpedi.org.br/conteudo.php?id=2>. Acesso em: 26 ago. 2012. 
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A tarefa argumentativa em defesa da afirmação do sistema acusatório deve voltar-
-se para os problemas concretos que afetam as garantias processuais, bem como para 
o funcionamento da jurisdição. Centrar o foco de atenção na conceituação de sistema 
acusatório talvez não tenha utilidade para identificar e enfrentar os problemas que 
contaminam o projeto, no sentido de afastá-lo da necessária conformidade constitucional. 

O importante é que se identifique e se defina o âmbito de aplicação dos mecanismos 
pelos quais as garantias – num marco de defesa do acusado e proteção da vítima – se articulam 
no processo. O modo como se dividem as funções entre os sujeitos processuais e como se 
equilibram os poderes de cada parte no processo, entre outros mecanismos processuais 
também importantes, é que vão definir a efetividade ou não do princípio acusatório.36 

Assim, entende-se que o art. 4º, inserido no Título I, Livro I, do Projeto de Lei nº 
8.045/10, pertinente aos princípios fundamentais aplicáveis à persecução penal, define 
uma categoria jurídica e traz um critério de interpretação das demais normas processuais.

Vê-se que o texto aprovado do Projeto de Lei nº 156/09, atual Projeto de Lei 
nº 8.045/10 (art. 4º), refere-se à estrutura acusatória, igualando sistema a estrutura, 
confirmando a opção pela concepção kantiana. Essa constatação não autoriza o uso de 
critérios exclusivamente formais de interpretação das normas processuais, como a ideia 
de estrutura permitiria aferir em uma leitura apressada. Deve-se ter em vista também o 
conteúdo valorativo das normas.

Como sistema é uma unidade coerente não apenas do ponto de vista formal 
como também de conteúdo valorativo, e essa unidade deve ser regida por um princípio 
unificador e reitor que se relaciona, em conjunto, com os demais princípios pertinentes, o 
princípio acusatório deve ser iluminado pelos demais que o próprio Projeto de Lei tratou 
de identificar: o da dignidade da pessoa humana, ao lado da máxima proteção dos direitos 
fundamentais (art. 5º), pela via do contraditório e da ampla defesa (art. 3º).

Tendo esses princípios como balizadores do sistema acusatório proposto no Projeto 
de Reforma do Código de Processo Penal é que os juízes devem interpretar e aplicar as 
regras pertinentes aos mecanismos processuais afetos à distribuição de funções e equilíbrio 
de forças entre as partes. Esse critério assegura conformidade constitucional às normas 
processuais, visto que a Constituição tem esse mesmo referencial: art. 1º, caput e inc. 
III, art. 5º, incs. XXXV, LIV, LV, LVII e LX. Ele também garante conformidade convencional, 
porque está em harmonia com o Pacto de São José da Costa Rica, art. 8°. 

36 Cf. WINTER, Lorena Bachmaier. Op. cit., p. 47. 



109Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 7, p. 92-122, jul./dez. 2012

Nessa linha, orientada pelo princípio acusatório como regente do sistema, mas 
entrelaçado pelos demais princípios definidos no Projeto de Reforma e na Constituição, o 
presente trabalho centrar-se-á, a partir de agora, em um ponto fundamental para o sistema 
acusatório: o valor dos elementos colhidos na investigação pré-processual na formação 
da convicção do juiz.

2.1 O VALOR ATRIBUÍDO AOS ELEMENTOS COLHIDOS NA 
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 

O Projeto inova em relação ao Código atual, que concentra a investigação criminal 
com a autoridade policial. Diferentemente do Código vigente, o Projeto apresenta 
uma previsão geral em relação à investigação criminal, não especificando o tipo de 
investigação de que se trata e qual a autoridade competente para sua realização (Livro I, 
Título I, Capítulo I). 

Percebe-se, com isso, que os reformadores não consideram que a investigação 
pré-processual seja de competência exclusiva da polícia, deixando espaço para atuação 
do Ministério Público também como órgão investigador. A autoridade que realiza a 
investigação não é o mais relevante para o sistema acusatório. O importante mesmo é o 
valor que os elementos colhidos na fase pré-processual sem contraditório, permeada pelo 
sistema inquisitório, têm na formação da convicção judicial.

Como dito, não se pode aceitar a tese de que o Brasil tenha optado por um sistema 
misto, já que não existe sistema misto. Ou ele é acusatório, com elementos inquisitórios, 
ou o inverso. Um sistema não pode se formar a partir da simples justaposição de outros 
dois tão antagônicos e incompatíveis entre si, como o acusatório e o inquisitório. Daí que 
o modelo bifásico, com a fase pré-processual inquisitória e a fase judicial supostamente 
acusatória, faz preponderar o princípio inquisitivo, fazendo dele o princípio reitor e 
unificador do sistema. 

Logo, o sistema brasileiro atual é (inconstitucionalmente) inquisitório, apenas com 
traços acusatórios. A reforma do Código de Processo Penal deve se preocupar em inverter 
essa lógica, tornando todo o procedimento acusatório lastreado na garantia do contraditório, 
tanto na fase de investigação criminal quanto na fase de instrução judicial.

Todavia, não se pode ignorar a dificuldade de sempre estabelecer o contraditório 
durante a investigação. Parece, aliás, que isso não é o mais importante. Não importa tanto 
se haverá ou não contraditório na fase pré-processual, sendo mesmo relevante o valor que 
o material nela produzido receberá no processo de formação da convicção do julgador. 

De nada vale a opção pelo amplo e irrestrito contraditório na fase de investigação 
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se a fase judicial, por opção utilitarista (ainda que não confessadamente), limitar-se a 
apenas ratificar as “provas” nela colhidas. Aliás, esse é um risco que se corre, sobretudo, em 
épocas em que o Brasil adota critérios de eficiência calcados em elementos quantitativos 
para avaliação do desempenho e eficiência dos juízos e juízes. É preciso ter consciência 
desse risco e de suas consequências para que seja possível, de forma madura, buscar a 
melhor solução.

De fato, as propostas de reforma do processo e da jurisdição (como as contidas 
no Relatório nº 32789-BR do Banco Mundial,37 nas metas estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Justiça38 e nos pactos republicanos39 firmados entre os três Poderes do 
Estado para garantir eficiência ao Judiciário40) têm “a celeridade e a quantificação como 
metavalores”.41 A eficiência almejada busca adequar o tempo do processo ao tempo da 
Economia, baseada em valores como concorrência estratégia e planificação, como denuncia 
Jânia Saldanha.42 Trata-se de uma “eficiência” medida por critérios de gestão de empresas 
privadas, e não de uma “eficiência” que tenha como medida o grau de acesso à justiça. As 
ferramentas adotadas são resultados de uma percepção das partes como “consumidores” 
de serviços nos moldes do mercado e dos juízes como funcionários do Estado. Note-se 
que as ferramentas propostas visam “produzir mais por menos”. A noção de eficiência está 
desconectada da noção de acesso à justiça, tanto que não há, por exemplo, preocupação 

37 BANCO MUNDIAL. Fazendo com que a Justiça conte: medindo e aprimorando o desempenho do 
Judiciário no Brasil. Relatório nº 32789-BR. Unidade de redução de pobreza e gestão econômica da 
América Latina e Caribe. 30 de dezembro de 2004. Disponível em: <www.siteresources.worldbank.org>. 
Acesso em: 22 ago. 2012.

38 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas>. Acesso em: 30 ago. 2012.
39 Disponível em: <www.stj.jus.br>. Acesso em: 30 ago. 2012.
40 Em que pese o Relatório nº 32789-BR do Banco Mundial expor que o Judiciário brasileiro tem altos índices 

de produtividade, superando os demais da América Latina e de muitos outros países desenvolvidos. Ver: 
BANCO MUNDIAL. Fazendo com que a justiça conte: medindo e aprimorando o desempenho do 
Judiciário no Brasil. Relatório nº 32789-BR. Unidade de redução de pobreza e gestão econômica da América 
Latina e Caribe. 30 de dezembro de 2004. Disponível em: <www.siteresources.worldbank.org>. Acesso 
em: 22 ago. 2012. Para uma análise crítica e profunda sobre o tema, ver: SALDANHA, Jânia Maria Lopes. 
Do funcionalismo processual da aurora das luzes às mudanças processuais estruturais e metodológicas 
do crepúsculo das luzes: a revolução paradigmática do sistema processual e procedimental de controle 
concentrado da constitucionalidade no STF. In: STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de (Org.). 
Constituição, sistemas sociais e hermenêutica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

41 SALDANHA, Jânia Maria Lopes. A paradoxal face ‘hipermoderna’ do processo constitucional: um olhar 
sobre o direito processual brasileiro. Estudios Constitucionales, Universidade de Talca, Chile, ano 8, 
n. 2, p. 675-706, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.cl/pdf/estconst/v8n2/art20.pdf>. Acesso em: 
22 ago. 2012.

42 Ibid.
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em expandir a oralidade no processo!43 Essa lógica de mercado vem sendo fortalecida 
desde o Consenso de Washington, em 1989, porque a “eficiência da gestão estatal se 
tornou a medida de todos os valores, e todos os valores se submetem a ela”, como leciona 
Ayres França.44

Por isso, há de se ter muito cuidado com as propostas que sugerem a introdução 
do contraditório na fase pré-processual. Os metavalores celeridade e quantificação tendem 
a se sobrepor a qualquer outro, e o risco real de a inquisição prevalecer sobre o processo 
em contraditório, na law in action, precisa ser levado a sério. 

 A autorização para o juiz se basear em elementos colhidos durante a investigação 
criminal atenta contra a plenitude do direito de defesa e mina o valor de um juízo 
contraditório. É que, por mais que se conceda o contraditório aos suspeitos ou acusados, 
durante a investigação, isso nunca se dará em uma atmosfera imparcial. O ambiente policial 
é historicamente, não só no Brasil, tendente ao exercício arbitrário do poder, e isso não 
vai mudar com a previsão legal de contraditório durante o inquérito. 

Com base em dados coletados em pesquisa empírica, envolvendo arquivística e 
trabalho de campo com instituições policiais e judiciárias do Brasil e dos Estados Unidos, 
de 1982 a 1997, Roberto Kant de Lima45 relata que a polícia, inclusive no Brasil, costuma 
barganhar com os suspeitos mesmo oficiosa e ilegalmente. Essa negociação no âmbito 
policial envolve algum tipo de vantagem para o acusado inclusive sobre o que é investigado 
e o que será escrito nos documentos produzidos no inquérito.

Embora esse procedimento de negociação seja tratado como desvio de 
comportamento por funcionários sem escrúpulos, o autor destaca que a pesquisa constatou 
que, de fato, isso acontece de modo institucionalizado, demonstrando “a consistência de 
tais procedimentos como um verdadeiro sistema de produção de verdade, de eficácia 
comprovada”, embora incompatível com um sistema que pretende obter a verdade real.46

Assim, a regulação da tortura de acordo com a gravidade da denúncia ou queixa e 
conforme a posição social dos envolvidos; a permissão da participação dos advogados nos 
inquéritos também de acordo com as diferentes posições que estes especialistas ocupam 
nos quadros profissionais; a qualificação e tipificação das infrações e crimes registrados 
e o arquivamento ou prosseguimento do inquérito policial de acordo com interesses 
manifestamente particulares são, sem dúvida, algumas dessas práticas institucionalizadas. 

43 Ibid.
44 FRANÇA, Leandro Ayres. Inimigo ou a inconveniência de existir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 380.
45 KANT DE LIMA, Roberto. Op. cit., p. 174-175.
46 Ibid.
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Ora, muito depois de ter tido contato com tais práticas durante o trabalho de campo, 
pesquisas arquivísticas complementares, orientadas por colegas especialistas em história 
do processo, mostraram que os procedimentos observados eram muito semelhantes 
aos da “inquirição-devassa” do direito português ou da “inquisitio” do direito canônico: 
um procedimento sigiloso, que preliminarmente investiga, sem acusar, visando obter 
informações sobre perturbações da ordem denunciadas pública ou anonimamente; depois, 
averiguados os fatos, chama o suposto responsável para interrogá-lo, perguntando- lhe sobre 
o que já se sabe sobre ele, objetivando levá-lo a confessar.47

As investigações realizadas pelo Ministério Público48 também não podem ser 
imparciais, já que têm por finalidade juntar elementos para fundamentar a peça inicial 
acusatória, à semelhança de como ocorre nos inquéritos civis para ajuizamento de ações 
civis públicas. A função do Ministério Público, desde sua origem histórica, é acusar.49 “Aliás, 
a parcialidade do Ministério Público é condição básica do estabelecimento do contraditório 
no processo, frente à defesa”.50

Nesse sentido, deve-se atentar para a incompatibilidade do texto do art. 159 do 
Projeto de Lei nº 156/09 aprovado no Senado – Projeto de Lei nº 8.045/10 na Câmara 
dos Deputados – com o princípio acusatório, o que faz sua presença no Código uma 
incoerência dentro do sistema acusatório.51

A falha sistêmica está na parte final, que ressalva a função de custos legis do 
Ministério Público. Se há intenção da adoção de um sistema verdadeiramente acusatório, 
deve-se assumir a posição de parte do Ministério Público. Se ele é parte (como é), não pode 
ser ao mesmo tempo custos legis, pois a instituição é una (art. 127, § 1º, da Constituição). 
Tratar o Ministério Público ora como parte, ora como terceiro desinteressado exige que 
se reduza drasticamente a realidade para fazer com que ela caiba em uma teorização 
incompatível com os fatos da vida.

47 Ibid.
48 Sobre a competência investigatória do Ministério Público, vide: FELDENS, Luciano; SCHMIDT, Andrei. 

Investigação criminal e ação penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
49 Cf. GOLDSCHMIDT, James. Op. cit., p. 34. 
50 BUSATO, Paulo César. De magistrados, inquisidores, promotores de justiça e samambaias. Um estudo 

sobre os sujeitos no processo em um sistema acusatório. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; 
CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de (Org.). O novo processo penal à luz da Constituição: 
análise crítica do Projeto de Lei nº 156/2009, do Senado Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
p. 118. Busato afirma que “a condição do Ministério Público é, definitivamente, de parte enquanto que 
a do juiz é a de destinatário da produção da prova pelas partes e responsável pela oferta de respostas às 
demandas de justiça submetidas ao Estado”. Ibid., p. 110.

51 “Art. 159. A parte não poderá argüir nulidade a que haja dado causa ou para a qual tenha concorrido, ou 
referente a formalidade cuja observância só interesse à parte contrária, ressalvada a função custos legis do 
Ministério Público.”
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É preciso acabar com essa crença na imparcialidade do Ministério Público nas ações 
em que ele é parte. Ele é parcial e deve ser em um sistema acusatório. James Goldschmidt 
estava certo quando disse que “esta exigência de imparcialidade, dirigida a uma parte 
acusatória, cai no mesmo erro psicológico que desacreditou o processo inquisitório”.52 
Por essa mesma razão, entende-se que o Projeto deveria definir melhor a função de 
parte do Ministério Público no Segundo Grau, atribuindo-lhe responsabilidade por uma 
participação ativa.

Como afirma Paulo César Busato:

O Promotor de Justiça, certamente, diante das reformas do processo, se verá compelido 
a assumir o seu papel de parte, tendo o controle e o conhecimento do processo para 
poder produzir a necessária prova para sustentar sua tese. Não poderá mais adotar a 
postura passiva de mero espectador da iniciativa probatória do juiz. Este, por seu turno, 
terá que assumir uma postura real de imparcialidade [...].53

Por outro lado, permitir que a fase judicial, mesmo sob o manto aparente do 
contraditório, discuta a “prova” colhida durante a investigação, sem contraditório, 
inevitavelmente rompe com a igualdade das partes e fragiliza o sistema acusatório.

Tendo em vista essa realidade da investigação, tem-se que, para garantir o 
contraditório e a paridade de armas e fazer valer o sistema acusatório, há dois caminhos: 
a) ou se garante irrestrito contraditório durante a investigação pré-processual; b) ou não se 
admite a apreciação pelo juiz dos elementos colhidos na investigação criminal, proibindo 
o seu ingresso físico nos autos do processo judicial. Essa última opção parece mais realista, 
já que o contraditório nem sempre é viável na investigação, sob pena de sua ineficácia.

No que toca ao exercício do contraditório e da ampla defesa na fase de investigação, 
o Projeto de Reforma avançou ao prever, no art. 11, o direito de o acusado e o seu defensor 
terem acesso ao material já produzido na investigação, exceto quanto a diligências em 
andamento. O mesmo se diz do art. 12, que estabelece o direito do acusado de ser ouvido 
antes do encerramento da investigação, procurando conferir ao interrogatório o caráter 
de meio de defesa.54

52 Op. cit., p. 33.
53 Op. cit., p 116.
54 “Art. 11. É garantido ao investigado e ao seu defensor acesso a todo material já produzido na investigação 

criminal, salvo no que concerne, estritamente, às diligências em andamento. Parágrafo único. O acesso a que 
faz referência o caput deste artigo compreende consulta ampla, apontamentos e reprodução por fotocópia 
ou outros meios técnicos compatíveis com a natureza do material. [...] Art. 12. É direito do investigado ser 
ouvido pela autoridade competente antes que a investigação criminal seja concluída. Parágrafo único. A 
autoridade tomará as medidas necessárias para que seja facultado ao investigado o exercício do direito 
previsto no caput deste artigo, salvo impossibilidade devidamente justificada.”
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Ocorre que, como mencionado, existe uma cultura institucional estabelecida nos 
órgãos de investigação que não se alterará com tanta facilidade. A título de exemplo, 
citam-se algumas constatações obtidas com a pesquisa empírica sob coordenação de 
Michel Misse, iniciada em agosto de 2008 e encerrada em dezembro de 2009, a respeito 
do inquérito policial no Brasil. Esse trabalho verificou que, no âmbito da Polícia Federal, 
abre-se uma investigação (informal e extraoficial) antes de se instaurar o inquérito, o qual 
será oficialmente iniciado quando forem encontrados elementos que indiquem sua utilidade 
ou quando necessárias medidas cautelares.55

Ora, se o inquérito é oficialmente instaurado depois de a investigação estar em 
andamento, durante parte da investigação não existem autos do inquérito. Logo, não há 
material produzido para consultar, fazer apontamentos ou tirar cópias, como propõe o 
Projeto, tornando inócuas as previsões dos arts. 11 e 12.

Por outro lado, se são requeridas medidas cautelares judicialmente, é porque se 
está entrando em uma esfera que afeta diretamente os direitos fundamentais dos suspeitos, 
ou seja, consiste em medidas, de certa forma, opressivas, como quebra de sigilos bancário 
e fiscal, telefônico e de correspondência, constrição de bens, busca e apreensão e até 
prisão processual. Nesses casos, parece difícil prever uma situação que não se enquadrará 
em diligências em andamento, o que afastaria ex lege o direito do acusado de acessar as 
informações do inquérito. Assim, mutatis mutandis, tudo continua, de fato, como está: o 
sistema mantém-se inquisitório e não há utilidade na defesa, como já dizia Eymerich, no 
Manual dos Inquisidores.56 

É importante ter em conta que, como destaca Michel Misse, não se está diante de 
um tipo de desvio como corrupção e arbitrariedades realizadas sem apoio institucional 
que ocorrem excepcionalmente. Está-se diante de “desvios geridos institucionalmente” e 
que são “mantidos em nome da racionalidade da gestão”.57 

Essa mesma pesquisa denuncia a ambivalência no sistema que pretende reunir um 
estatuto de neutralidade na investigação com o poder de formação da culpa, inerente ao 
poder de indiciar, e a produção de provas com vistas a comprovar a autoria do crime.58 
Isso só confirma o entendimento de que o ambiente institucional policial tende a não 
favorecer o contraditório, mesmo previsto em lei.

55 MISSE, Michel. O inquérito policial no Brasil: resultados gerais de uma pesquisa. Disponível em:                 
<http://www.carreirasjuridicas.com.br/downloads/dia07oficina03texto0.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2011.

56 Cf. BOFF, Leonardo. Op. cit.
57 MISSE, Michel. Op. cit. Note-se que o resultado dessa pesquisa ratifica as conclusões da pesquisa 

coordenada por Kant de Lima referida na nota nº 47.
58 Ibid.
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O art. 64 do Projeto prevê que o interrogatório deve ser realizado na presença do 
defensor, estabelecendo, inclusive, que, em caso de flagrante delito, a autoridade policial 
lavrará o auto de prisão em flagrante e o enviará ao juiz sem o interrogatório, caso não haja 
possibilidade do acompanhamento de defensor. A exceção se dá se o preso em flagrante 
manifestar livremente o desejo de ser ouvido mesmo sem acompanhamento de advogado.

Essa proposta do Projeto de Reforma, sem dúvida, pretende conferir garantias ao 
acusado dentro do paradigma democrático da Constituição. Todavia, precisa ser avaliada 
não somente quanto ao seu mérito teórico, mas também com base na realidade do inquérito 
policial e do dia a dia das delegacias de polícia. 

O que chama atenção é a previsão de que o acusado – preso em flagrante – 
manifeste livremente o desejo de ser ouvido sem defensor. Primeiro, porque se sabe quem, 
na law in action, dirá se a manifestação foi livre ou não. Independentemente disso, sem 
adentrar na análise a respeito das manifestações obtidas sob coação – que a realidade 
histórica das polícias não permite negar –, é relevante para que essa manifestação seja 
livre que o acusado saiba que tem o direito constitucional de permanecer em silêncio e 
que essa escolha não pode ser usada contra si. É também fundamental que o preso saiba 
que tem direito ao acompanhamento de defensor, preferencialmente por ele escolhido, 
bem como, antes disso, ter uma conversa reservada com ele.

Ainda que os termos de inquirição costumem registrar que o interrogando foi 
advertido de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, entende-se que 
essa decisão só pode ser considerada livre se ele tiver condições de avaliar as possíveis 
consequências da renúncia a esse direito. E para que isso seja efetivo, faz-se necessário 
que os próprios representantes do Estado, os policiais, possam explicar ao preso no que 
consiste esse direito e como se opera no sistema jurídico. No entanto, os dados obtidos 
em pesquisas não são nada animadores, não só no Brasil, mas em países bem mais 
desenvolvidos economicamente e com democracias mais sólidas. 

Em estudo realizado no Canadá,59 verificou-se que as polícias costumam informar 
aos acusados a respeito de seus direitos de permanecer em silêncio – right to silence – e 

59 O objetivo foi analisar uma amostra de interrogatórios policiais para verificar como a polícia realmente 
administra o direito ao silêncio – right to silence – e ao acompanhamento por defensor – right to legal 
advice. A amostra contém 126 interrogatórios policiais, 37 registrados em vídeo e 89 registrados por escrito, 
prestados entre 1995 e 2009, sendo 5% deles de 1995 a 2000, 19% de 2001 a 2005, 29% de 2006 a 
2007, e 47% de 2008 a 2009. Os registros dos interrogatórios foram obtidos de uma agência policial em 
Atlantic, Canadá. Cf. SNOOK, Brent; EASTWOOD, Joseph; MACDONALD, Sarah. A descriptive analysis of 
how canadian police officers administer the right-to-silence and right-to-legal-counsel cautions. Canadian 
Journal of Criminology & Criminal Justice, University of Toronto, Toronto, p. 545-560, Oct. 2010.
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ter acompanhamento de defensor – right to legal advice –, mas raramente verificam se 
o acusado ou suspeito efetivamente compreendeu os enunciados. A pesquisa registra 
que os interrogandos quase sempre confirmam que os entenderam (98% para o direito 
a permanecer em silêncio e 92% para acompanhamento por advogado), mas que a 
polícia não verifica se eles realmente conseguem avaliar as consequências da escolha 
que terão de fazer.

Também há registro de pesquisas feitas em outros países, além do Canadá, como 
Estados Unidos e Reino Unido, demonstrando que as pessoas raramente entendem 
o conteúdo desses direitos e garantias. E isso vale tanto para o acusado como para os 
policiais que colhem os depoimentos. Quando os policiais foram requisitados a explicar o 
conteúdo dos enunciados dados aos interrogandos, poucos deram resultados satisfatórios, 
mostrando que nem a autoridade policial teria condições de garantir a efetividade do direito, 
pois, caso questionada pelo acusado (o que muito raramente ocorre), não lhe explicaria 
suficientemente, tornando a liberdade de decisão bastante questionável.60

Um estudo realizado em 2009 examinou a compreensão que estudantes 
universitários canadenses têm do direito ao silêncio – right to silence – e ao acompanhamento 
de defensor – right to legal counsel. Os estudantes recebiam comunicação verbal sobre 
esses direitos, do modo que se tem por ideal do ponto de vista jurídico em uma situação 
real e sob rígidos critérios de controle, e eram requisitados a registrar sua compreensão a 
respeito de tais advertências. O resultado foi que apenas 4% entenderam completamente 
o direito de permanecer em silêncio e somente 13% conseguiram entender mais da 
metade do conteúdo desse direito. Unicamente 7% compreenderam totalmente o direito 
a acompanhamento por advogado e 24% entenderam mais da metade. Outras pesquisas 
nos Estados Unidos (1981), Inglaterra e País de Gales (2002) e Escócia (1998) mostraram 
que a compreensão que se tem desses direitos e da advertência dada pela polícia é baixa, 
apesar das variações de palavras e conteúdo usados em cada país.61

Somando os casos em que o acusado não foi advertido dos seus direitos 
com aqueles nos quais o interrogando não os compreendeu, ou compreendeu 
incorretamente, mostrou-se que apenas 38% dos interrogatórios registrados poderiam 
ser admitidos pelo Judiciário.62

60 Ibid.
61 Ibid.
62 Ibid.
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Importante ter claro que a incompreensão por parte do suspeito ou acusado, do 
conteúdo dos direitos a que renuncia quando presta depoimento na fase de investigação 
criminal, tem como consequência a ausência/ineficácia da garantia ao direito que a lei 
quer proteger. Declarações feitas nessas condições não podem ser admitidas como prova.63 

Destaca-se, no entanto, que a não valoração dos elementos colhidos no inquérito 
pelo juiz somente pode ser realidade se não compuserem os autos, mantendo-se o juiz 
distante de tais informações. Acreditar na capacidade do juiz de se manter isento no que 
toca ao conteúdo descritivo do inquérito, se dele tiver conhecimento, ainda que não o 
use nas razões de decidir, é negar a existência das pulsões e idealizar a figura do juiz com 
uma ingenuidade infantil.64

Infelizmente, o Projeto de Lei aprovado no Senado e encaminhado para a Câmara 
dos Deputados falhou, nesse aspecto, no art. 168.65 Durante a tramitação no Senado Federal, 
o Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) apresentou uma sugestão de emenda 
substitutiva no sentido de que, em vez de o artigo conter a expressão “provas submetidas 
ao contraditório”, fosse adotada a seguinte: “provas produzidas em contraditório”. No 
entanto, a proposta não foi acolhida.66

O não acolhimento da proposta do IBDP pode ter como consequência a efetivação 
de um processo penal que se apresente como acusatório somente na sua configuração 
externa caso se dedique a discutir a “prova” colhida no inquérito. Isso romperia com o 
princípio da igualdade entre as partes.67 

Note-se que o art. 30 do Projeto de Lei nº 8.045/10 prevê que “os autos do inquérito 
instruirão a denúncia, sempre que lhe servirem de base”, não deixando dúvida de que 
eles irão compor os autos do processo. Se o inquérito serve para formar a convicção do 
titular da ação penal quanto à viabilidade do ajuizamento da ação, deve somente a ele ser 

63 Ibid., p. 547:“If the cautions are misunderstood from the outset, there are two consequences: (1) the 
protections that the cautions are supposed to afford are missing, and (2) subsequent statements from 
suspects may be ruled inadmissible”.

64 Sobre a influência dos mecanismos psíquicos na decisão judicial no que toca aos elementos colhidos 
durante a investigação criminal, independentemente dos critérios de racionalidade adotados, ver: LUZ, 
Denise; SILVEIRA, Leon Murelli. A angústia de decidir e a irrenunciabilidade do juiz das garantias para um 
processo justo: o Brasil no rastro do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. In: CONGRESSO NACIONAL 
DO CONPEDI, 20., 2011, Vitória. Anais... Florianópolis: Fundação Boiteux, 2011. p. 12156-12182. 
Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/conteudo.php?id=2>. Acesso em: 26 ago. 2012. 

65 “Art. 168 - O juiz formará livremente o seu convencimento com base nas provas submetidas ao contraditório 
judicial, indicando na fundamentação todos os elementos utilizados e os critérios adotados, resguardadas 
as provas cautelares, as não repetíveis e as antecipadas.”

66 Emendas do IBDP entregues ao Senador Valter Pereira em 20 de abril de 2010. Disponível em:                         
<http://novo.direitoprocessual.org.br/content/blocos/96/1>. Acesso em: 28 jan. 2011.

67 Cf. WINTER, Lorena Bachmaier. Op. cit., p. 36.
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dirigido.68 O Ministério Público deve expor na denúncia as razões de fato e de direito que 
embasam a pretensão acusatória, mas as provas devem ser produzidas em contraditório 
judicial. Aliás, prova só é prova se produzida em contraditório. Aury Lopes Júnior alerta:

Enquanto não tivermos um processo verdadeiramente acusatório, do início ao fim, ou, 
ao menos, adotarmos o paliativo da exclusão física dos autos do inquérito policial de 
dentro do processo, as pessoas continuarão sendo condenadas com base na “prova” 
inquisitorial disfarçada no discurso “cotejando”, “corrobora” [...] e outras formas que 
mascaram a realidade: a condenação está calcada nos atos de investigação naquilo feito 
na pura inquisição.69

O autor questiona: “Ademais, mesmo que não faça menção expressa a algum 
elemento do inquérito, quem garante que a decisão não foi tomada com base nele? A 
eleição (culpado ou inocente) é o ponto nevrálgico do ato decisório e pode ser feita com 
base nos elementos do inquérito policial e disfarçada em um bom discurso”.70

Negar a infalibilidade da contaminação da convicção do juiz pelos elementos 
colhidos durante a investigação pré-processual se deles o julgador tomar conhecimento 
diretamente é vilipendiar os princípios básicos de um Estado Democrático pelo simples 
fato de cultivar, de modo inconsequente, o desamor ao contraditório – fazendo uso das 
palavras de Rui Cunha Martins.71

A conformidade constitucional do sistema acusatório exige que o embate processual 
ocorra entre partes iguais, integralmente em contraditório, perante um juiz imparcial. 
Isso somente é possível se toda a prova for produzida em (e não apenas submetida ao) 
contraditório em um juízo público. Por isso, o juiz não deve ter acesso aos dados coletados 
durante a investigação preliminar, devendo estes ser dirigidos apenas ao titular da ação 
penal – o Ministério Público –, o qual deverá provar, em juízo, o que alegar na denúncia. 
Os documentos produzidos na investigação, como são os autos do inquérito policial, não 
devem ser entranhados nos autos do processo judicial.

68 Nessa linha, dispunha o antigo Código do Distrito Federal, Decreto nº 16.751, de 31/12/1924, art. 243: 
“Os autos de inquirição apensos ao de investigação, nos termos dos arts. 241 e 242, servirão, apenas de 
esclarecimento ao Ministério Público, não se juntarão no processo, quer em original, quer por certidão, 
e serão entregues, após a denúncia, pelo representante do Ministério Público ao cartório do juízo, em 
invólucro lacrado e rubricado, a fim de serem arquivados à sua disposição”. A informação consta de LOPES 
JR. Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2008. p. 68. v. 1. Nota 197.

69 Ibid., p. 69. O autor faz uso das expressões “cotejando” e “corrobora” para se referir aos termos usualmente 
empregados nas sentenças condenatórias para complementar a prova produzida em juízo com a “prova” 
colhida no inquérito.

70 Ibid., p. 68.
71 Op. cit., p. 3.
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Essa proposta não resolve o problema de paradigma de que fala Lenio Streck,72 
mas pode reduzir danos para o sistema acusatório brasileiro como um todo, assim como 
para as esferas individuais de direitos e garantias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 definiu que o sistema 
processual penal brasileiro deve ser o acusatório, porque ele é o único compatível com a 
democracia, regime de governo estabelecido política e juridicamente na própria Constituição.

Há diferentes concepções a respeito de quais sejam as características essenciais 
do sistema acusatório, mas todas o vinculam, por diferentes razões e critérios, à busca da 
verdade. O estudo realizado neste trabalho permitiu concluir que é o modo de aquisição 
da verdade que caracteriza o sistema processual, e não a busca da verdade em si mesma. 
O modo de revelação da “verdade real” só se compatibiliza com um sistema inquisitório. 
A construção da “verdade” no processo acusatório só pode ser obtida em contraditório, 
entre partes iguais, perante um juiz imparcial. As garantias da igualdade entre as partes e 
da imparcialidade do julgador exigem que a gestão da prova esteja com as partes, sendo 
vedada a iniciativa probatória ao juiz. 

A interpretação das normas processuais deve viabilizar sistematicidade ao novo 
Código, no qual prevaleça o princípio acusatório aliado aos demais princípios que o próprio 
Código estabelece em conformidade com a Constituição.

Para tanto, deve-se assumir a parcialidade dos órgãos de acusação, a polícia e o 
Ministério Público, não admitindo que sejam entranhadas nos autos peças produzidas 
unilateralmente por eles durante a investigação criminal pré-processual. É que a ausência 
de contraditório nessa fase afasta a possibilidade de igualdade entre as partes se a “prova” 
colhida na inquisição for discutida no processo. Toda a prova deve ser produzida em 
contraditório. Do contrário não deve constar dos autos, porque, ainda que não utilizada 
para fundamentar a sentença, não se pode ignorar que contamina a convicção do julgador.

Enfim, os elementos colhidos durante a investigação criminal não podem ter 
qualquer valor na formação da convicção do julgador. Não podem servir, nem mesmo, 
de elementos de informação do processo para evitar a contaminação, consciente ou 
inconsciente, do juiz quando decide o caso penal. 

Os elementos informativos colhidos na fase pré-processual devem se destinar 
somente ao dominus litis. Todo o material probatório submetido ao juiz da causa deve ser 
produzido na fase processual, sob o crivo prévio do contraditório. 

72 STRECK, Lenio. Novo Código de Processo Penal: o problema dos sincretismos de sistemas (inquisitorial e 
acusatório). Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 46, n. 183, p. 117-139, jul./set. 2009.
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RESUMO

“IT’S ALIVE!” – No processo penal moderno, o Estado é parte: é o monstro Leviatã contra 
o indivíduo. Consoante, trata-se efetivamente de uma relação de poder contra direito, em 
que a liberdade é o valor tanto mais líquido que transita nas valas e dimensões do confronto. 
É uma relação que envolve tecnologias de produção de verdades e de justiça com os 
próprios direitos, pela qual se consegue que o injusto transcenda o direito de leis, o mesmo 
não ocorre – evidentemente – com o justo, sempre confinado à vontade formal da norma. 
Como tecnologia intradogmática desse processo, o dolo é como a criatura das histórias de 
Mary Shelley (1797-1851),1 formado com partes da Psicologia, da Criminologia e da Política 
Criminal e ressuscitado por cientistas do Direito Penal mediante choques positivistas. Nesse 
desempenho, a partir do dolo como criatura ressurgida e introjetada nos elementos subjetivos 
do tipo de ação, os cientistas penais promovem o controle de sua imputação mediante 
processos externos de adequação. Praticamente a interpretação do dolo se converte em uma 
radiologia do indivíduo no momento da imputação, concomitantemente com a tipificação e 
pervertendo a função negativa e a justiça penal ao sabor da política criminal prevalecente, 
na qual o tipo penal, o fato, a imputação e a atribuição do dolo (ou culpa) se submetem às 
mais variadas (des)ordens. O resultado é a adoção do dolo como uma tecnologia de controle 
criminal do indivíduo com vistas a uma economia da culpabilidade e para além da dogmática 
penal, na qual a linguagem usual do signo dolo está sobre o domínio da política criminal: 
quem domina o dolo domina a ação; quem domina a ação domina o crime; e quem domina 
o crime domina a pena. Quem domina a pena governa.

Palavras-chave: Dolo. Linguagem. Tecnologia. Poder. Culpabilidade.

DO DOLO COMO TECNOLOGIA DE LINGUAGEM NA ECONOMIA DA 
CULPABILIDADE

INTENTION AS TECHNOLOGY OF LANGUAGE IN THE ECONOMY OF CULPABILITY

Domingos Sávio Calixto*

* Professor de Direito Penal e Criminologia na Faculdade de Direito Pitágoras em Divinópolis-MG. Mestre 
em Metodologia do Ensino Superior e Doutorando da Universidade de Buenos Aires.

1 FRANKENSTEIN foi publicado em 1818.

Partiendo, pues, de la dependência de las ideas comunes acerca del querer y de 
la intención respecto de la voluntad y el acto de voluntad, me propongo, en las 
consideraciones que se siguen poner en tela de juício ese modo de concebirlos. Con ello 
no deseo poner en duda las capacidades del ojo de Dios ni – menos todavia – inclinarme 
del lado del Maligno; sino solo comprobar si las representaciones que comúnmente nos 
hacemos de lo que decimos con las palabras son consistentes o si, por el contrario, hemos 
que empezar a pensar de outro modo. (VIVES ANTÓN, 2011, p. 644)
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ABSTRACT

“IT’S ALIVE!” – In the modern criminal process, the State plays a role: the Leviathan 
monster is against the individual. It is, indeed, about a relation of power against the law, 
which freedom worth as much as is fluid, which moves through ditches and comfort zones. 
It is a relation which involves production technologies of truths and justice its own rights 
by which the unfair is capable to transcends the rights of laws. The same obviously does 
not occur with the fair, always confined the formal standard will. As an intradogmatic 
technology in this process, the intent is like Mary Shelley’s (1797-1851) creature, formed 
with parts of Psychology, Criminology, and Criminal Policy and resurrected by Criminal Law 
scientists with positivist shocks. In this performance, from intention as a creature revived 
and internalized in the subjective elements of an action kind, criminal scientists promote 
control of its allocation by external adaptation process. Interpreting the intention becomes 
a radiology of an individual at the moment of its imputation, simultaneously typifying and 
perverting the negative function and the criminal justice, regarding the prevailing criminal 
policy, in which criminal type, fact, imputation and attribution of intent (or guilt), submits 
themselves to the most varied conditions. The consequence is adopting intention as a 
technology control of individual criminal control concerning guilt economy and beyond of 
a criminal dogma, in which the usual language of the intention sign is over the domain of 
criminal policy: who domains the intention domains the action; who domains the action 
domains the crime, and who domains the crime domains the sentence. Who domains 
the sentence governs.

Keywords: Intent. Language. Technology. Power. Culpability.
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INTRODUÇÃO

Um sistema de imputação como solenidade de conduzimento da ação ao interior 
do tipo penal [sempre] suscitou acalorados debates e discussões. Das tantas causas, uma 
delas é o fato de a imputação já fazer por produzir ruídos no plano estrutural do princípio 
da (não) culpabilidade, de tal sorte que, em desfavor do imputado, deflagra-se uma dura e 
penosa caminhada procedimental pelas diversas instâncias do processo, com ritualidades 
de castigo prévio. Conforme Feeley:

Lower criminal courts are a world apart. The bear little resemblance either to the popular 
image of trial courts or to actual practices of higher trial courts which handle far fewer 
cases. In the lower courts trials are rare events, and even protracted plea bargaining is 
exception. Jammed every morning with a new mass of arrestees who have been picked 
up the night before, lower courts rapidly process what the police consider “routine” 
problems […]. These courts are chaotic and confusing; officials communicate in verbal 
shorthand wholly unintelligible to accused and accuser alike, and they seem to make 
arbitrary decisions, sending one person to jail and freeing the next.3

Sob esse aspecto, exsurge a questão do dolo como inventividade do saber jurídico 
e como propriedade da ação (dolosa) imputada, cabendo uma necessária revisitação aos 
[seus] propósitos em termos de força centrípeta tipicante, ou seja, como categoria funcional 
de arrasto [da conduta] ao centro do tipo penal e como tecnologia objetiva de adequação, 
partindo de uma captura externa e seletiva da vontade. 

Corolariamente Vives Antón se expressa:

El origen del concepto de acción en Derecho Penal se situa, generalmente, en la Filosofia 
del Derecho de Hegel. Para Hegel, la acción es “la exterización de la voluntad como 
subjetiva o moral” que contiene “la relación esencial al concepto como deber”. En el 
mismo sentido define Binding la acción como “la realización de la voluntad juridicamente 
relevante”, afirmando que lo que sea (o lo que sea llamado) acción fuera del derecho 
es jurídicamente indiferente.4

Nesse sentido, a cultura de um elemento subjetivo do tipo tem características de 
mito fundante do delito moderno na medida em que a experiência do seu resultado [dolo] 
está ajustada com a experiência da adequação da conduta: quem governa o dolo governa 
a conduta; e quem governa a conduta governa o crime e a pena.

3 FEELEY, M. Malcom. The process is the punishment. Handing cases in a lower criminal court. New York: 
Russell Sage Foundation, 1992. p. 3.

4 VIVES ANTÓN, Tomás S. Op. cit., p. 121.
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Sem embargo, a discussão do dolo é [também] a discussão da autoridade do Direito 
Penal em termos de experiência de poder sobre o imputado e de política criminal naquilo 
[e daquilo] que as tecnologias de controle se retroalimentam para as ações de repressão. 

Significa que a compreensão da conduta do autor pode se ver cercada de um 
elemento subjetivo avesso à sua própria subjetividade e que o significado da ação pode 
ser disputado tanto pelo direito quanto pelo poder.

Conforme Busatto:

Resta evidente, por lo tanto, que la búsqueda por la identificación psicológica del 
estado de conciência del autor en el momento en que actúa es insuficiente para la 
determinación de que tipo de acción se trata. Por otro lado, también se queda corta 
la pretensión de atribuición basada en una mera desvaloración normativo-jurídica, sin 
ninguna conexión con el sujeto, por el hecho de que el proceso de comunicación se 
constituye necesariamente a partir de una persona. En realidad, la acción es percibida y 
no determinada o descrita, es un fenômeno que se relaciona con la comunicación más 
que con determinaciones objetivas o subjetivas. La acción es una expresión que produce 
de la interrelación del sujeto con el medio.5

A questão, todavia, perpassa pelo controle dos significados da ação: quem vai dizer 
o significado que a ação efetivamente significa?

Lembrando Kahn:

La situación de la investigación jurídica contenporânea es de alguna manera irónica. 
Estudiando el derecho nos convertimos en parte de él. La conseqüência es que nuestro 
más profundo compromiso cultural, el compromiso con el Estado de derecho, permanece 
como uno de los elementos menos explorados de nuestra vida común. Parece que somos 
tan incapazes estudiar el Estado de derecho como los investigadores del siglo XVIII y XIX 
lo eran de estudiar el cristianismo.6

Uma revisitação ao dolo como sistema de crenças subjetivo – a vontade de alguém 
percebida por outro alguém – carece de uma categoria analítica externa de lugar, o lugar 
da linguagem em termos de imputação como negação e confronto com a lei penal.

A imputação é, inicialmente, um posicionamento clínico, um olhar que vigia e 
anota, externo às perspectivas do Direito, mas fincado e elevado nas torres de observação 
do controle social. É pelo olhar do poder que as crenças no dolo e no sistema subjetivo do 

5 BUSATO, Paulo César. La tentativa del delito. Analisis a partir de concepto significativo de la acción. 
Curitiba: Juruá, 2011. p. 264-265.

6 KAHN, Paul. El análisis cultural del derecho. Una reconstrución de los estúdios jurídicos. Barcelona: 
Editorial Gedisa, 2001. p. 10.
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tipo podem deflagrar o imaginário de extensão que se pretende atribuir ao Direito Penal 
como práxis humanística ou como tecnologia do poder punitivo.

Uma percepção do dolo no significado da ação deixa ser concebida como 
estritamente justa e às vezes razoável7 quando não se tem em conta que é uma percepção 
oriunda do interior do Direito, exatamente da posição de onde nos tornamos parte dele.

Todavia, fugindo de um situacionismo míope, não se aliena que a complexidade 
categórica do dolo como significante complexo é oriunda da própria complexidade das 
propriedades da ação real. Na medida em que a sociedade e suas organizações produzem 
complexidade, é inexorável que a interpretação do dolo resulte de uma empíria igualmente 
complexa. Nesse sentido:

Esse foco de estudos sobre o poder foi importante porque, por um lado, sabemos que 
grande parte de nossas vidas se passa em organizações complexas, por outro, porque 
essas organizações constituem a invenção moderna mais poderosa de controle do 
comportamento humano, dada a suposição que legitima de que são elas que constituem 
os espaços, por excelência, da racionalidade moderna. Nessa tradição, o conceito de 
poder, antes tratado – nos modelos administrativo-racionais – como uma propriedade 
forma dos cargos administrativos e, portanto, manuseável racionalmente, foi redefinido 
como um fenômeno de dominação e capacidade de imposição de interesses, identidades 
e ideologias por parte de pessoas ou grupos, dentro e fora das organizações.8

Ainda nessa conformidade, a sociedade moderna é criadora do indivíduo como 
ator corporativo-burocrático-organizacional e constantemente colidindo – ou inteligindo 
– com as corporações organizacionais de personalidade “jurídica”, em uma polis não mais 
composta tão somente de pessoas naturais. 

Aliás, as corporações acabam por expandir e ampliar seu espaço de poder sobre 
as pessoas físicas, num sentido necessário de atentar para o volume de poder que transita 
na sociedade por meio d(ess)as personalidades jurídicas. Desta sorte, as personalidades 
“naturais” não estão livres das tensões por captura de mais poder que aquelas sempre 
almejam como da natureza do próprio poder.9

Na complexidade moderna, o indivíduo intelige e concorre objetivamente 
com personalidades jurídicas, produzindo outro elemento subjetivo espúrio quanto à 

7 FLETCHER, George P. Lo justo y lo razonable. Buenos Aires: Hammurabi, 2005. p.94.
8 PRATES, Antonio Augusto P. Notas Sobre o Conceito de Poder na Sociologia Americana Contemporânea. 

In: NOBRE, Renarde Freire (Org.). O poder no pensamento social: dissonâncias. Belo Horizonte: UFMG, 
2008. p. 134. v. 1.

9 PRATES, Antonio Augusto P. Op. cit., p. 137.
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categoria ôntica que o determina, e condizente tanto mais com uma intersubjetividade 
no resultado delituoso eventualmente produzido. É essa intersubjetividade que produz 
o comprometimento do dolo como elemento categórico constituído de conhecimento e 
vontade, tanto mais por serem desprovidos de produção restrita à condição psicológica 
do indivíduo, revistas as condicionais fundantes que serão capturadas – inevitavelmente 
– no significado da ação. 

O próprio multissignificado da ação restará vinculado a pressupostos de um estado 
de complexidade que removem o indivíduo de um ser-si para o inter-ser.

Para tanto, leia-se em Vives Antón:

La impossibilidad de encontrar un suelo común a las distintas clases de dolo en el ámbito 
del elemento volitivo hace que el interés se desplace hacia el elemento intelectual. 
Sin embargo, tampoco en él se ecuentram demasiadas facilidades. Lá “consciencia”, 
el “saber”, en que el elemento intelectual consiste, tiene una pluralidad de sentidos: 
representación, atención, explicación, cálculo, predicción, experiencia, previsión, etc.10

Nesse sentido, o dolo não se prova com o dolo, mas com uma ação interpretada 
dolosamente. É por isso que Vives Antón afirma que “el liguage constiuye un sistema y 
sólo dentro de esse sistema puedem tener sentido las oraciones particulares”.11

É pela linguagem que se comprende que em Crime e castigo (1866) a concepção 
intersubjetiva e pluridimensional da intenção proposta por Dostoiévski (1821-1881) 
punciona uma concepção de agir resgatável somente pela linguagem.

A conflituosa personagem Raskólnikov (des)amparada numa historiografia de júbilo 
a César ou Napoleão – cujos genocídios atravessaram o julgamento da linguagem com 
absolvição e glória –, então, por que [ele] não mataria uma agiota, velha, mesquinha e 
repugnante? Não seria também tão menos criminoso e tão mais louvável?

Tirou o machado por inteiro, levantou-o com as duas mãos, mal dando conta de si, e 
quase sem fazer força, quase maquinalmente, baixou de costas na cabeça dela. Era como 
se naquele instante tivesse lhe faltado força. Mas foi só ele baixar uma vez o machado que 
lhe veio à força. [...] Ela deu um grito, mas muito fraco, e súbito arriou inteira no chão, 
mas ainda conseguiu levantar as mãos até à cabeça. Em uma das mãos ainda continuava 
segurando o “penhor”. Então ele bateu duas vezes com toda força, sempre com as costas 
do machado e nas têmporas.12

10 VIVES ANTÓN, Tomás. S. Fundamentos del sistema penal. 2. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011.  p. 250.
11 VIVES ANTÓN, Tomás S. Op. cit., p. 637.
12 DOSTOIÉVSKI, Fiodor. Crime e castigo. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 2001. p.91-92.
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De forma bastante heterodoxa, a motivação de Raskólnikov submeteu-se a uma 
hierarquia própria dos signos apresentados pela linguagem do narrador.

A ação interpretada foi captada entre o bem e o mal maniqueísta que lhe foram 
perpassados na simbologia do sistema vigente à época, e não de um status ontológico amorfo.

Somente a ação da personagem é que seria idônea e capaz de canalizar (sua) 
energia escatológica contra a vítima: é a questão da norma ecologicamente funcional.13 

É nesse sentido que Vives Antón, ao abordar a questão de el ojo de la mente, 
expõe o seguinte:

Aunque viese lo que ocurre dentro de mi y esa visión me hiciese imposible dudar de ello, 
los demás no podrían acceder a mi interior por inducción, ni yo inferir de mis propios 
procesos internos cuáles  son los procesos internos de los demás, pues la propia Idea 
del proceso interno comporta que sólo el sujeto en cuyo interior sucede pueda verlo.14

Também em Stevenson (1850-1894), antecedendo a Sigmund Freud (1856-1939) 
nos conflitos que tratam da dubiedade do ser ao discutir o estranho caso do Dr. Jekyll e 
Mr. Hyde (1886):15

[...] y ya tarde, una noche maldita, compuse la droga, la moré hervir y humear en la y, 
quando la ebullición hubo cesado, con un brioso arranque de valor, la bebi. Senti en 
seguida dolores desgarradores; como trituración en los huesos, náuseas mortales y un 
horror del espíritu que no podría ser sobrepasado a la hora del nacimiento o de la muerte. 
Después empezaron a calmarse rapidamente esas agonias, y volví en mí como si saliera 
de una grave enfermedad. Había algo extraño en mis sensaciones, algo nuevo, inefable 
y, por su misma novedad, increíblemente agradable. Sentíame más joven, más ligero, 
más feliz fisicamente, y en mi interior me daba cuenta de una arrebatada osadia, de un 
fluir de desordenadas imágenes sensuales que pasaban raudas por mi fantasia como el 
água por el canal de um molino; de un aflojamiento de todas las ligaduras del deber, y 
de una desconocida, pero no inocente, libertad del alma.16

O dolo é, nesse sentido, um discurso jurídico de culturas específicas. Na medida 
em que o dolo é proveniente de um discurso significativo [e variável], é também 
antirreducionista no sentido de não ser possível sua existência sem a norma que lhe impõe 
um significado, e a norma não existe sem a linguagem. 

13 PRATES, Antonio Augusto P. O poder no pensamento social. Dissonâncias. Org. de Renarde Freire Nobre. 
Belo Horizonte: UFMG, 2008. p. 128.

14 VIVES ANTÓN, Tomás S. Op. cit., p. 641.
15 Traduzido para: “O médico e o monstro”.
16 STEVENSON, Robert L. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Buenos Aires: Centro Editor de Cultura, 

2008. p. 99-100.
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Nesse sentido:

El hecho interno es al objeto de la valorización jurídica. Sin embargo, ese hecho 
interno sólo poseerá relevancia penal cuando las representaciones del autor tienen una 
exteriorización en el mundo exterior en la forma de un comienzo de ejecución. Esas 
representaciones constituyen dolo cuando una norma prohíbe la realización de esa 
acción. Por conseguinte, dolo es sólo lo que está prohibido por una norma. Por cierto, 
la questión acerca se si la acción podría crear un riesgo debe ser decidida según criterios 
objetivos. Sin embargo, este no es un problema del tipo objetivo como suceso externo, 
sino una cuestión de la interpretación del contenido de la norma.17

1 UMA EXTÁTICA DO DOLO E O SIGNIFICADO VENCEDOR

Como técnica de contenção, o Direito Penal é incapaz de existir por si mesmo. 
Ele é a contração de um poder punitivo galgando sofisticação na passagem de um Direito 
Penal filosófico para um Direito Penal científico nas marcas temporais do século XIX. Como 
tal, não se efetivaria sem a adoção de um componente tecnológico externo.

Inegavelmente uma legitimação da leitura científica do delito egressa de um 
anterior procedimento subjetivo que abre espaço construtivo para sistemas dogmáticos 
de imputação. 

Nesse sentido, a sistematização é, efetivamente, uma tecnologia que opera a partir 
de uma pretensão de controle de comportamentos, afinal o Estado moderno é parte no 
processo penal: é o leviatã contra o sujeito.

El interrogante acerca del papel que cumple la voluntad en la atribuición de la 
responsabilidad a una persona fue planteado ya por Aristóteles de un modo general, es 
decir, con alcances también para la esfera prejurídica. Según Aristóteles, una persona 
puede ser hecha responsable solamente por aquellas acciones que surgen del fuero 
interno del individuo, es decir, por aquellas acciones que son atribuibles a su voluntad; 
mientras que sus acciones involuntárias, cuya dirección está fuera del indivíduo, no le 
pueden ser atribuídas. Aristóteles partía de la base de que el ser humano puede elegir 
mediante su razón entre lo bueno y lo malo. Al tener el hombre la capacidad de elegir 
libremente, es responsable de sus actos. Pero sólo le serán imputadas las acciones que 
ha ejecutado libremente.18

17 KÖSTER, Mariana Sacher de. La evolución del tipo subjetivo. Buenos Aires: Ad-Hoc, 1998. p. 112.
18 Ibid., p. 21.
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Acima das éticas, são inevitáveis as perversões jurídicas em prol do êxtase do 
Estado. Uma dogmática oficial procedeu ao corte cirúrgico do elemento subjetivo puro 
das correntes filosóficas jurídicas de interpretação clássica do dolo. 

O Direito Penal cientificizado do “oitocentos” pós-Garófalo (Rafael, 1851-1934) 
exigia a adoção de medidas tecnologizantes para sua nova linguagem. Essa nova linguagem se 
consubstanciava, todavia, em uma fenomenologia incutida particular e despercebidamente. 
Despercebida no sentido de dotação subsidiária para a importância oculta efetivamente que 
se lhe devia ter atentado, e como merecedora das novas tecnologias de controle que surgiam.

Em meio ao contraponto da complexidade do pensamento positivista voltado para 
a arte de governar, para a governamentalidade e para as práticas de poder se modificando 
na gestão do Estado,19 é sintomático que o dolo tenha sido capturado pela tecnologização 
do nexo causal:

A definição do homem como o ser transformador do mundo encontra aqui confirmação, 
ficando ao mesmo tempo explicada a procedência desta propriedade. Trata-se do 
resultado do novo grau de complexidade atingido pela matéria viva no curso da evolução, 
em virtude do qual mostra-se agora habilitada a efetuar operações qualitativamente 
distintas de tudo quanto antes era capaz de fazer, representando assim um salto qualitativo 
no desenvolvimento biológico. A capacidade de projetar nada tem, portanto de misterioso, 
de inefável, de “existencial”.20

Com a arquitetura política da governamentalidade estendendo-se no século XIX,21 
corolário a um liberalismo de práticas voltadas para a vida privada, o paradigma de controle 
social despendido da democracia representativa, a estrutura do delito acompanha a 
representação do elemento subjetivo dos “indivíduos liberados” dotados de saber e querer.

Para tanto, quando os indivíduos instituem representantes, eles [os indivíduos] 
“eximem-se dos sacrifícios ao coletivo”22 e a sociedade passa a existir em função do homem, 
e não o homem em função da sociedade, conforme o paradigma grego, outorgando a 
análise do querer e do saber para o governante. 

Significa que a democracia liberal interfere no elemento subjetivo do tipo, 
considerando que, para a percepção da elite, todo exercício da política está fadado à 

19 LOURENÇO, Frederico Ricardo. Poder e norma. Michel Foucault e a aplicação do direito. Porto Alegre: 
Núria Fabris, 2009. p. 47.

20 PINTO, Álvaro Vieira. O conceito de tecnologia. v. I. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005. p. 58.
21 HOLANDA, Cristina Buarque de. Teoria das elites. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p. 9
22 Ibid.
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formação de pequenos grupos que subordinam a maior parte da população.23 Portanto, 
emerge uma maioria despercebida de sua própria subjetividade e, em seu (des)favor, uma 
minoria se encarrega de perceber e atribuir-lhe o animus das práticas delituosas.

A reação intelectual do elitismo ao avanço da democracia não foi isolada. No final do 
século XIX, teorias médicas e psicológicas apontavam para o comportamento irracional 
das massas e as hierarquias naturais entre os homens. Na contramão da ideologia 
democrática igualitária, essa retórica científica condenava a presença de homens comuns 
na política. Diluídos na multidão e protegidos pelo anonimato, os indivíduos tendiam 
à ação medíocre.24

Sob esse raciocínio, a ideia de Estado se assentou tanto mais no liberalismo, campo 
fértil para as teorias dos elementos subjetivos do tipo. O psiquismo da dependência 
fortaleceu as ideias de um subjetivismo que somente é efetivamente possível “dentro da 
consciência do Estado”.

O caráter psicológico das relações de poder é tão evidente, e o poder do Estado, que 
só existe no psiquismo humano, é ele próprio, deste ponto de vista, desprovido de 
características materiais, que poderíamos acreditar ser impossível concebê-lo de forma 
diferente da de uma idéia que somente se manifesta na medida em que os homens 
fazem-na princípio do seu comportamento.25 

Nessa esteira e antecedendo a discussão sobre o problema da interpretação, Vives 
Antón se manifesta da seguinte forma:

Porque la concepción sustancial de la mente, hasta ahora expuesta y criticada, no se agota 
en la afirmación de que la mente es uma sustancia sino que comporta las afirmaciones 
derivadas – aunque no puedan, sin más, deducirse de la primera – de que los estados 
de la mente son estados de la sustancia mental y de que el acceso privilegiado que cada 
sujeto tiene a sus propios estados mentales implica una experiencia interna, en la que 
le son dadas las características de su propia sustancia mental. Partiendo de la Idea de 
“intencionalidad” de la conciencia (formulada por Brentano Y Husserl), puede exponer-
se con claridade el cambio en la concepción de la mente envuelto en las ideas – ya 
expuestas – de que el significado se refiere al mundo público y es histórico e interativo.26

Como tecnologia, o dolo pode ser generalizado, ao contrário da culpabilidade que 
individualiza. O uso do dolo como tecnologia penal, portanto, assenta bases no liberalismo 

23 HOLANDA, Cristina Buarque de. Op. cit., p. 10.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 VIVES ANTÓN, Tomás. S. Fundamentos del sistema penal. 2. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011. p. 192.
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e na democracia representativa, no sentido de que a subjetividade tomada da massa de 
medíocres passa a ser a objetividade imposta por uma elite e por suas técnicas atributivas 
de significado para as ações.

Essa tecnologização do dolo leva em consideração não mais sua implicação com 
um resultado realizável, mas como uma proposta de adestramento do sujeito sob o qual 
incidirá o discurso dogmático. Isso significa que o indivíduo se submete a interpelações 
sobre a idealização de sua conduta e de tal sorte que seria uma espécie fenomênica de 
tradição simbólica em disputa pelos discursos de poder e de controle. Afinal, a intervenção 
contra o indivíduo apenas se justifica mediante sua culpa. Essa relação, portanto, passa a 
ser de significado vencedor na medida em que o elemento subjetivo dolo não é mais o 
signo de si mesmo, mas o significado alterado. 

Isso equivale ao entendimento de uma causação sobreposta ao nexo causal – curso 
lesivo – tradicional. A experiência jurídico-democrática recebe um enfraquecimento sutil, 
quase imperceptível, já que a voz que carrega o fenômeno a ser interpretado é produzida 
por teorizações atreladas inerentemente à pulsão político-econômica predominante. 
Significa que a forma geral é a formulação hipotética de um resultado em que o dolo 
adquira vida sociopsicofísica, numa evolução aberrante em que dispõe o Estado sempre 
em posição de uma pseudolegítima defesa antecipada: É o Estado defendendo a confiança 
dele mesmo para que os indivíduos também tenham confiança nele.27

É próximo a esse entendimento que Neves28 menciona uma hipercomplexização 
da jurisprudência dos conceitos, em face do [seu] nexo lógico e de uma racionalidade dos 
fins. Todavia, o autor se mantém sob acompanhamento ideal do pertencimento inequívoco 
das técnicas de interpretação dos signos legais do direito pelo direito. A discussão reside 
exatamente na incapacidade do direito em realizar interpretações puras, no sentido de ser 
o direito um duplo, uma própria interpretação do poder, algo como se o próprio direito, em 
sua cosmogonia, fosse o sujeito do interior da caverna do Mito de Platão. Quem interpreta 
o lado de fora da caverna?

27 A título de esclarecimento, o professor Paulo Busato menciona a questão da tentativa irreal e sua 
transcendência social ao citar o caso de um julgado do Reichgericht, datado de 1900, no qual se rechaçou 
a responsabilidade penal de uma mulher acusada de tentar matar o marido “invocando o demônio” 
utilizando os livros de Moisés. No caso mencionado, também houve a disputa discursal pela interpretação 
do fenômeno (BUSATO, Paulo César. La tentativa del delito. Análisis a partir del concepto significativo de 
acción. Curitiba: Juruá, 2011. p. 346).

28 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 196-197.
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Dessa mesma forma, não se tem consciência do que não está na consciência. Ora, 
toda interpretação é, inevitavelmente, um confronto traumático cuja batalha final ocorre 
no controle do plano objetivo.

Este caso tan simple de adaptación del símbolo a la realidad nos abre las perspectivas más 
vastas sobre el conjunto de la evolución humana, nos proporciona un hilo de Ariadna 
que nos permite orientarnos en la multiplicidad de sus manifestaciones, de relacionar las 
unas con las otras y de subordinarlas todas a un princípio común.29

A disputa traumática pelo elemento subjetivo – no plano objetivo – entrelaça-se 
com o próprio princípio do Estado de Direito, nascido para garantir a dignidade humana, 
a liberdade, a justiça e a segurança jurídica.30 

Como pensamento interpretado e pretensões de verdades, o Estado de Direito surgiu 
no início do século XIX, na Alemanha, em 1813, mas foi em 1824 que tal pensamento 
foi introduzido nos debates jurídicos e políticos.31 Como categoria de signos jurídicos, o 
Estado de Direito emerge de uma tentativa de interpretar o poder sob o prisma formal e 
governável mediante leis.

Sem embargo, o formalismo jurídico como técnica de poder produziu graves 
consequências constatadas no pós-guerra da década de 1940, denunciando o grave 
distanciamento da pessoa humana dos direitos fundamentais formalmente elencados.

A entronização da pessoa humana ao centro dos direitos fundamentais não poderia 
se dar em sua totalidade, na medida em que a subjetividade final – vidente – das ações32 
permaneceu sob o controle das técnicas dogmáticas do Estado: uma teoria do direito 
extraída do próprio Estado, quando se esperava uma teoria do Estado extraída do Direito.

Significa que o Estado de Direito ainda não se institucionalizou suficientemente 
nem como limitador do próprio poder, nem como informador das responsabilidades civis 
do Estado policial. Se o Estado de Direito é um estabilizador de juridicidades, por certo 
se daria por proporcionar segurança, confiança e realizar a justiça material.33 Entretanto, a 
interpretação objetiva dos elementos subjetivos da ação delituosa – o uso penal do dolo – 
produz uma desconfiança subjetiva em contraste com uma declarada confiança objetiva.

29 RANK, Otto. El trauma del nacimiento. Buenos Aires: Paidos, 1972. p. 91.
30 ARAÚJO, Valter Shuenquener de. O princípio da proteção da confiança. Uma nova forma de tutela do 

cidadão diante do estado. Niterói: Impetus, 2009. p. 38.
31 ARAÚJO, Valter Shuenquener de. Op. cit. 
32 WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal. Uma introdução à doutrina da ação finalista. Tradução 

de Luiz Regis Prado. 3. ed. São Paulo: RT, 2011. p. 32.
33 Ibid., p. 43-44.
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Tratando-se de uma constatação de que o direito é interpretado pelo Estado (poder), 
com assentamento diluído na tripartição de funções, resulta que o Estado desenvolve 
linguagem e simbologias próprias para perpetuar o uso deste significado: o direito se torna 
e se converte (em) nas ações do Estado.

Como derivado mais sutil dessa tecnologização da desconfiança (do Estado) no 
indivíduo – repercutindo nele mesmo – em oposição às crescentes teorias da afirmação 
do próprio Estado, o dolo é o que o Estado diz ser doloso.

Não é à toa que Püttner chega a citar o princípio do Estado de Direito como uma “caixa 
mágica” (Zauberkiste), de onde as pessoas podem extrair todos os princípios jurídicos 
e pretensões imagináveis. Esse amplo espectro torna impreciso o alcance do princípio 
da proteção da confiança e acaba dificultando, por exemplo, a eficaz resolução de um 
conflito seu com o princípio da legalidade.34

Além do mais, a validade do uso penal do dolo relaciona-se com a recorrente 
conexão com aporias expostas pelo psiquismo de sustentação, condicionando o indivíduo 
aos rompantes da irracionalidade previamente racionalizadas no tipo.

Sem reflexão, dolo não necessita da idoneidade analítica do indivíduo que o 
expressa na ação delituosa, no sentido de que se revela tanto mais como uma faculdade 
de coagir,35 conforme o próprio Direito Penal teoriza.

Bem próximo desse raciocínio, Altavilla manifesta-se da seguinte maneira:

O processo mental por meio do qual chega ao juízo, poderia resumir-se na seguinte 
fórmula silogística: os carniceiros são sanguinários, o acusado é carniceiro, portanto 
é um homem sanguinário. Ou ainda: os reincidentes são habitualmente culpados, o 
acusado é um reincidente, logo cometeu o crime pelo qual vai responder. E é grande a 
sabedoria de algumas legislações que querem que o júri não conheça os antecedentes 
do acusado, que só o magistrado terá em conta na graduação da pena. Pretendeu-se, 
dessa maneira, impedir este instintivo movimento de generalização, que tira objetividade 
à apreciação das provas.36

Há, dessa forma, um princípio da submissão do direito ao poder, em que os 
elementos subjetivos do tipo de conduta se rendem a um juízo de apreciação objetiva, 
mansamente. Uma emergente rebeldia, um rechaço, uma pulsão de negatividade diante 

34 WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal. Uma introdução à doutrina da ação finalista. Tradução 
de Luiz Regis Prado. 3. ed. São Paulo: RT, 2011.. p. 56.

35 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 111.
36 ALTAVILLA, Enrico. Psicologia judiciária. Personagens do processo penal. v. 5. 2. ed. Tradução de Fernando 

de Miranda. Coimbra: Armênio Amado Editor, 1950. p. 64.
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de um julgador descaracterizaria o direito desde sua axiologia social até sua episteme 
pacificadora. Além disso, a apreciação externa é que vai determinar a relação de 
fundamentalidade da própria linguagem responsável por dar coerência significativa ao 
ato. Significa que as tecnologias de poder não abrem mão da interpretação dos elementos 
subjetivos do tipo.

Havendo tal acidente no poder, não se falaria em um sistema de controle pelo uso 
penal do dolo, numa hipótese tão somente concebível no idealismo do impossível: poder 
e direito são as faces de uma mesma moeda, mas é a face do poder que sempre cairá 
por cima. Não seriam nem direito, nem poder, caso assim não se sucedesse: princípio da 
compatibilidade inversa.

A submissão do dolo ao enfrentamento do juízo externo não significa a total 
sonegação ou indiscriminação legal do indivíduo, mas inequívoco entendimento de que 
um mecanismo de tratamento desigual opera-se no ato de poder decisório: a igualdade 
transcorre até o momento da decisão fazendo romper os desiguais. Ao desigual negativo, 
um rótulo e a pena como regra operante.

Nesse sentido:

Mais importante para o estudo do comportamento de hábito rotulado como desviante, 
as perspectivas das pessoas que se envolvem são provavelmente muito diferentes das 
visões daqueles que o condenam. Nesta última situação, uma pessoa pode sentir que 
está sendo julgada segundo normas para cuja criação não contribuiu e que não aceita, 
normas que lhe são impostas por outsiders. Em que medida e em que circunstâncias 
pessoas tentam impor suas regras a outros que não as aprovam?37

Inelutavelmente, as regras surgem do (e no) grupo. Alguns vão impô-las, outros 
vão segui-las, de tal sorte que o direito – invenção do saber humano – é uma experiência 
de contenção (do poder) sem idoneidade para neutralizá-lo, mas com perspectiva de 
legitimá-lo. É, pois, uma perspectiva reacional na medida em que o instrumental punitivo 
do Estado moderno está regulado para a realidade de uma justiça retributiva, na qual o 
poder jurídico trabalha sob o discurso das teorias da pena.

Essa realidade de poder jurídico faz parte o dolo – verdadeiro princípio da justiça 
penal – do tipo à culpabilidade, estruturando a teoria do crime e medindo as condições 
[e a positivação] de punibilidade. 

37 BECKER, Howard S. Outsiders. Estudos de sociologia do desvio. Tradução de Maria Luíza X. de Borges. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. p. 28.
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O dolo, como poder de efetivação e de institucionalização do poder jurídico penal, 
fez sucumbir o estado de natureza em termos punitivos, esgotando as ordenações de mero 
castigo por mero tabu. Como do Estado precisa mesmo um povo de demônios,38 o poder 
jurídico esclarece-se em relações entre Estado e Direito, garantindo e fornecendo garantias:

Dado que o ser humano tem uma pretensão pré e suprapositiva às liberdades fundamentais 
da justiça natural e dado que esta pretensão se realiza pela troca de liberdade, não pode 
o poder jurídico positivo fundar originariamente a justiça. Ele somente pode ser-lhe de 
auxílio para a existência efetiva. [...] o poder jurídico positivo que é responsável por uma 
justa distribuição das renúncias recíprocas à liberdade. Garantir liberdades fundamentais 
originárias é uma questão da justiça de troca, fornecer garantias subjetivas diariamente 
é uma tarefa da justiça distributiva.39

Na medida em que o(s) poder(es) do Estado não existe(m) como verdade ontológica, 
mas por renúncia coletiva, eis que por tecnologia de controle ele [o Estado] se apresenta 
conduzindo uma autorização que aparentemente se sustenta a si mesma, e o lugar do Leviatã 
que somente porta símbolos de dominação passa a ser ocupado pela justiça e seus novos signos.40

É essa estrutura que os elementos subjetivos do tipo – vinculados ao Estado intérprete – 
sustenta, como verdade polissêmica de um bom tirano interprete: o dolo é a arte de interpretar 
o criminoso, e dessa prerrogativa de compartilhar, quase ôntica, não abre mão o Estado.

Nesse sentido, Carlos Cossio:

En el dato jurídico juegan el substrato óntico (la conducta compartida) en cuanto algo 
perceptible y su sentido axiológico (el plexo estimativo de la justicia) Con directa evidencia 
se percibe que la supresión de la existência del substrato óntico, acarrea, por la implicación 
la desaparición de toda valoración de justicia e injusticia.41

Uma axiologia de justiça por injustiça opera-se mediante o problema fundamental 
da interpretação dos elementos subjetivos do tipo, em face dos elementos objetivos que 
se comprovam na ordem discursal vencedora. É uma configuração de linguagens que se 
enfrentam e colocam em disputa respectivos caracteres de validez: a realidade subjetiva 
do autor é [dele] subtraída e passa a ser uma categoria de análise objetiva dos dados 
supostamente internos.42

38 HÖFFE, Otfried. Justiça Política. Fundamentação de uma filosofia crítica do direito e do estado. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005. p. 390.

39 Ibid., p. 392.
40 Ibid., p. 394.
41 COSSIO, Carlos. Teoría de la verdad jurídica. Buenos Aires: Vinci Gráfica, 2007. p. 146.
42 PUPPE, Ingeborg. A distinção entre dolo e culpa. Tradução de Luís Greco. Barueri: Manole, 2004. p. 60
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Ainda sobre o dolo como produto linguístico, em seu clássico romance A vingança 
de Michael Kohlhaas43, Kleist (1777-1811) narra a desventura da personagem homônimo 
– Kohlhaas – um próspero e correto negociante de cavalos que, em meados do século 
XVI, foi um dos homens mais honestos e mais terríveis de seu tempo. Ao cruzar o território 
saxônio, é obrigado a deixar dois animais como garantia de pagamento pelo que lhe é 
cobrado “para passagem” em uma barreira fiscal. Ao retornar com o devido pagamento, 
depara-se com animais maltratados e desnutridos. Diante disso, a história se desenvolve 
demonstrando a completa desconstituição do honesto comerciante para um terrível 
bandido vingativo, desencantado e decepcionado com a incapacidade das instituições 
em socorrer-lhe nas vias indenizatórias. O protagonista – completamente refém dos signos 
da época – chega mesmo a perder boa parte de seu patrimônio, perde a própria esposa, 
mas não se aquieta em momento algum e avança com sua fúria e seus próprios direitos, 
enredo adentro, enredo afora. Em dado momento da história, o protagonista se vê frente 
a frente com o próprio Martinho Lutero num diálogo kantianamente marcante:

[...] – Homem insensato, incompreensível e terrível! Retrucou Lutero. E, cravando nele os 
olhos: – Que te leva a persistir, depois que com a espada tiraste do “Junker” a vingança 
mais atroz que imaginar se possa, numa demanda cujos efeitos, se afinal os houver, serão 
de tão insignificante relevância?

– Reverendo, exclamou o negociante, enquanto ma lágrima lhe deslizava pelo rosto, – 
isso custou-me a mulher! Kohlhaas pretende mostrar ao mundo que ela não sucumbiu 
numa questão injusta. Respeitai, neste ponto, a minha vontade e deixai falar o tribunal. 
Em todo o resto do litígio, submeto-me à vossa decisão. [...]44

Ora, não é Kohlhaas o avesso de Raskólnikov de Dostoiévski, o qual, contrariamente 
ao jovem estudante que sente a culpa lhe corroendo e pede castigo para si mesmo, ao 
passo que o negociante vê a culpa nos (e dos) outros e é ela quem lhe dá pulsão aos 
mais extremos atos de vingança? Também não seriam os dois o mencionado dilema de 
Stevenson, ambos carregando consigo um Dr. Jekyll e um Mr. Hyde, disputados por uma 
regência externa ao sabor das circunstâncias? Além disso, internamente deflagrados, não 
seriam os respectivos elementos subjetivos recolhidos por uma simbologia dominante?

Por oportuno, Fletcher esclarece o seguinte: “El derecho a exculpar a alguien 
corresponde tan sólo a los tribunales. Sería difícil de decir que un acusado tiene, en el 

43 KLEIST, Henrich Von. A vingança de Michael Kohlhaas. Tradução de Otto Schneider. São Paulo: 
Melhoramentos. 1974.

44 KLEIST, Henrich Von. Op. cit., p. 46.
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momento de sus actos, el derecho de realizar un acto ilícito”.45 Sob tal dificuldade, o autor 
diz que o momento da exculpação vai aparecer posteriormente ao fato, no momento da 
valoração judicial, ao passo naquele momento do fato não há que se falar ainda num 
direito de matar.46

Conforme o clássico romance de Kleist, aos tribunais pertencem a linguagem do 
direito. Significa que há uma aposição de discursos mediante uma técnica analítica de 
captura do fato pela dogmática. Como também que os elementos subjetivos da ação – 
dependendo do discurso empregado – têm usos variados, complexos, políticos e funcionais. 
Quem domina o subjetivismo, domina a ação. Quem domina ação, domina o crime. 
Quem domina o crime domina o inimigo. Daí a pena ser um valor, antes de um desvalor.

Na medida em que o dolo – extremo subjetivo do poder punitivo – é o provedor 
da asserção subjetiva acerca de um fenômeno proibido objetivo, é corolário que a 
interpretação e o discurso que produzirão a verdade dogmática. Essa verdade dogmática 
é sustentada pelos discursos do poder vigente. Ao passo que o direito vigente preenche 
o espaço entre o factual objetivo e o valorativo subjetivo, legitimando uma ilusão interna 
chamada dolo. Na verdade, o dolo do autor é o dolo que lhe é dado pelo discurso do 
poder punitivo, interpretado pelo direito positivado e cientificizado. 

É por essa razão que a sociedade, rompida em sua privacidade ordenadora, 
rompe a subjetividade característica dos valores para preferir a linguagem objetiva da 
condenação que mantém a ordem. Num paralelo, o indivíduo subjetivamente resgatado 
pela condenação, é o Mr. Hyde da própria sociedade que ela, até então, ocultava. Da 
mesma forma, a sociedade vai caçá-lo vingativamente como Kohlhaas, para depois se 
arrepender na culpa de Raskólnikov.

Sob qualquer aspecto, a interpretação do elemento subjetivo (re)vive de sua própria 
interpretação. Nesse sentido, uma interpretação meramente binária do direito, envolvendo 
o ilícito e o lícito47 com programa de leis que resultam insuficientes. Há outros ambientes 
comunicativos – considerados de abertura48 – os quais existem, imprescindivelmente, como 
o orgânico, o físico-químico, o psíquico, o quântico etc.

45 FLETCHER, George P. Lo justo y lo razonable. Buenos Aires: Hammurabi, 2005. p. 69.
46 Ibid.
47 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 85.
48 Ibid., p. 66.
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É pelos elementos subjetivos da ação que o Direito Penal assume o controle psíquico 
da conduta, de tal sorte que a autonomia do direito se mantém, assim como sua relação 
democrática com a ética procedimental se mantém no nível da racionalidade.49

O transambietalismo comunicativo, portanto, abre o sistema de signos do direito, 
mas sob o controle do poder: a tensão entre validade e facticidade, no Estado Democrático 
de Direito, estende-se ao âmbito do poder.

Nessa ótica, há um poder comunicativo constatado nos procedimentos democráticos 
significantes de uma vontade estatal. A produção de normas jurídicas provém de sujeitos 
orientados [pelo poder], de tal sorte que o poder administrativo é o produto do poder 
comunicativo convertido na dominação legal-racional.50 O animus social é o eterno conflito 
entre o poder e o direito. 

Sempre haverá, na sociedade, ações de dominação e reações de relutância. Como 
reação ao poder, o direito admite [ao poder] certa margem de supremacia. Não seria o 
direito, caso a supremacia lhe pertencesse [ao direito], e sim poder. Igualmente, o poder 
sem a resistência do direito perderia sua condição relacional, aquela que lhe dá mobilidade 
e expansividade transdimensional, retroalimentando-se de si mesmo.

Sem embargo do animus conflitivo, o choque de direitos resolve-se pelo poder 
na medida ético-jurídica e sociopolítica de cada sociedade, assim como o choque de 
poderes pode resolver-se por um acidente de cessão, em que um dos poderes rende-se 
na condição de direito em favor do outro.

Es logicamente imposible afirmar un derecho frente a alguien que a su vez tiene también 
derecho [...]. Eso suena como un modo natural de hablar de derechos. La impossibilidad 
de derechos incompatibles parece implícita en la gramática del discurso sobre los derechos. 
Si la justificación genera derechos, es imposible que sean compatibles al mismo nível 
justificaciones iguales.51

Ainda assim, a par de uma incompatibilidade, o transdimensionalismo 
possibilitado pela linguagem pode reintegrar o direito, transportando-o a um plano 
moral de “prima facie”52 no eventual embate político e ideológico. Um argumento 
jurídico é apenas uma porção de argumento moral, cuja disputa pode ensejar a 
superação de um direito desprovido de força, substituindo-o por outro, mantendo-se 

49 Ibid., p. 107.
50 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 119.
51 FLETCHER, George P. Lo justo y lo razonable. Buenos Aires: Hammurabi, 2005. p.86.
52 Ibid., p. 87.
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o espaço moral: moralmente, o direito segue intacto como no caso de se sacrificar 
uma pessoa inocente para salvar uma nação.53

Bem a propósito, Paulo Busato ensina da seguinte maneira, quando se manifesta 
acerca de uma pseudoneutralidade da dogmática:

A existência de um Sistema é indispensável, sem dúvida, mas o Sistema não pode justificar 
a si mesmo. Ele necessita encontrar seu fundamento em uma integração com o contexto 
histórico, geográfico e político. Isso é inevitável porque, ainda que o sistema seja neutro, 
seu objeto – o Direito Penal – não o é. Ao contrário, o Direito Penal está sempre carregado 
de fortes tintas ideológicas.54

Portanto, poder e direito reconhecem-se, negam-se e justificam-se mutuamente, 
sem nenhuma neutralidade intradogmática, e o confronto é simbolicamente visível: novo 
retorno à metáfora de Dr. Jekyll e Mr.Hyde.

2 PARA ALÉM DA DOGMÁTICA: O USO PENAL DO DOLO

Fazendo a introdução de um antigo texto penal, tanto mais silenciado que 
esquecido, e ainda tido por horripilante pela sustentação nazista e facista dos autores, 
Zaffaroni55 se refere a eles [os autores] como homens normais, catedráticos, tratadistas 
e cujos festejados e celebrados textos cederam frequentemente eloquentes citações em 
diversas obras doutrinárias, mas que na verdade carregam ideias de psicopatas assassinos 
e verdugos mercenários.

Son textos de colegas nuestros y, sin embargo, quien recorra las páginas de este libro no 
podrá menos que estremecerse. Tomar con naturalidad y hasta considerar revolucionarias 
la esterilización y la castración como medidas de polícia preventivas, la profusión de penas 
de muerte, la ejecución de adolescentes, considerar delito a la relación sexual con judios 
o negros, los campos de concentración incluso para quienes no cometieron ningún delito, 
la prisión preventiva como medida de seguridad, y las otras muchas aberraciones [...] es 
materia que no puede merecer ninguna disculpa.56

53 FLETCHER, George P. Lo justo y lo razonable. Buenos Aires: Hammurabi, 2005.
54 BUSATO, Paulo. Direito penal e ação significativa. Uma análise da função negativa do conceito de ação 

em direito penal a partir da filosofia da linguagem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 74.
55 GRISPIGNI, Filippo; MEZGER, Edmund. La reforma penal nacional-socialista. Buenos Aires: Ediar, 2009. p. 9
56 GRISPIGNI, Filippo; MEZGER, Edmund. Op. cit., p. 10.
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Ainda não se deixando levar por nenhuma margem de dúvida quanto à sua repúdia, 
Zaffaroni menciona o fato de que, ao observarmos a história da ciência do Direito Penal e 
ao tomarmos conhecimento de todas as crueldades que a escrita daqueles autores retroage 
para legitimar, trata-se inegavelmente de uma obra absurdamente contaminante para os 
mais elementares princípios democráticos e republicanos.57

Ocorre que em tal obra, os autores Grispigni (1884-1955) e Mezger (1883-1962) 
fazem apologia ao biologismo eugênico da assepsia científica, assinalando a opção 
(fundamentada em teorias de perigosidade) do extermínio dos inferiores como lógica 
interna da supremacia racial.

De fato, vislumbra-se o quão mortal e religiosamente avassalador pode ser o uso 
de discurso cientifico, afinal, a ciência é a religião dita por outros meios. Entretanto, em 
que pese um inquietante (des)conforto por se tratar de fatos pertencentes a um passado, 
é um passado nem tão distante que (não) deveria ser tão rapidamente esquecido. 

Zaffaroni é incisivo ao contextualizar o uso penal das leis eugênicas dos nazistas. 
Elas nada mais foram que “la reprodución corregida y aumentada de sus precedentes 
norteamericanos a partir de la ley del estado de Indiana en 1907. Hitler ponderaba en 
Mein Kampf la política poblacional de los Estados Unidos como la única científica”.58

A questão, portanto, envolve não só as brutais ações e práticas cruéis e desumanas, 
mas precisamente o uso sofisticado da linguagem e do discurso científico para lhe dar 
cobertura, tal como modernamente é ainda é utilizado por potências hegemônicas.

É curial que a mesma ciência que liberta, é a mesma que oprime, castiga e 
extermina. Significa que a linguagem científica é a tecnologia de poder que faz da dogmática 
a consagração59 mais sofisticada de arejamento do poder punitivo, formalizado na pena e 
nas medidas penais de sequestro carcerário do indivíduo.

O discurso ainda vigente da eugenia, desde o atavismo, é a verdade objetiva do 
sujeito extaticamente visualidade e esteticamente reprovado – grotescamente salivando 
e babando [escatologicamente] sua perigosidade. É verdade que possui um nome 
cientificamente jurisdicizado: dolo, e eles são muitos. É uma legião. 

57 GRISPIGNI, Filippo; MEZGER, Edmund. Op. cit., p. 12.
58 Ibid., p. 15.
59 BOURDIEU, Pierre. Homo academicus. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2008. p.136.
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É o que se pode revisitar como experiência dogmática de psicologização de um 
estado eugênico ideal, envolvendo o acordeiramento e a disciplinarização de indivíduos. 
Essa eugenia ideal – ou subjetiva – já desponta no Direito Penal moderno de Von Liszt 
(1851-1919), quando dispõe sobre (sua) ideia de ação em geral:

Acção é, pois, o facto que repousa sobre a vontade humana, a mudança do mundo exterior 
referível  á vontade do homem. Sem acto de vontade não há ação, não há injusto, não 
há crime: cogitationis poenam nemo patitur. Mas também não há acção, não há injusto, 
não há crime sem mudança operada no mundo exterior, sem um resultado.60

Tal concepção de Von Liszt possibilita uma incursão das tecnologias de controle, 
no sentido de se capturar a ação delituosa no seu nascedouro e, de certa forma, 
proceder ao seu abortamento mediante a cientifização discursal como imperativo 
legitimante da repressão.

Torna-se, para tanto, necessário situar e sitiar os elementos subjetivos da conduta 
mediante a racionalidade positiva, como salienta Kahn:

Un análisis cultural del derecho tiene por tanto que investigar la manera en que la 
imaginación jurídica desplaza a la acción de la percepción política. Esta exclusión es 
dificilmente definitiva. Las comprensiones alternativas del acontecimiento no desaparecen. 
Así como me importa qué hago con  propriedad o con  quién me caso, a la comunidad 
política le importa si el Estado materializa una medida ideal de justicia y al político lê 
importa si logra “lugar único en la historia”. [...] Una investigación de los tropos metafóricos 
clásicos provee um marco arquitectónico a través del qual podemos investigar el poder 
que tiene el derecho para desplazar a la acción de nuestra percepción.61

Corolário é que o poder – como tecnologia de controle – adota um papel de direito 
mediante discurso com denotada eloquência que se chega a pensar que é o (próprio) 
direito, naquela fenomenologia de transferência, que assombrou um Kafka (1883-1924) 
perdido em labirintos processuais.

É dessa tecnologia de aparências jurídicas – o poder controla aparências por 
essências – que Grispigni defende a esterilização dos delinquentes e degenerados, incluindo 
os menores de idade, argumentando a insuficiência da pena.62 

60 VON LISZT, Franz. Tratado de direito penal allemão. Tradução de José Hygino Duarte Pereira. Brasília: 
Senado Federal, Conselho editorial, Superior Tribunal de Justiça, Fac Símile, 2006. p. 193.

61 KAHN, Paul. El análises cultural del derecho. Una reconstrucción de los estúdios jurídicos. Barcelona: 
Editorial Gedisa, 2001. p. 101. 

62 GRISPIGNI, Filippo; MEZGER, Edmund. La refora penal nacional-socialista. Buenos Aires: Ediar, 2009. p. 9.
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Também é correlato que Grispigni faça lembrar Skinner (1904-1990) pelo 
reducionismo do indivíduo a um mero organismo vivo, do qual se parte da observação 
para a previsibilidade e da previsibilidade para a perigosidade. 

Cuando pasamos a aquel enorme repertorio de la conduta “operante”, moldeada por 
el ambiente durante toda la vida del individuo, el patrón reflejo no basta en absoluto. 
Al estudiar esta conducta debemos tomar ciertas decisiones previas. Comenzamos por 
eligir un organismo, que esperamos será representativo; pero que en primer lugar es, 
sobre todo, conveniente. Debemos elegir también un aspecto de la conducta, no por 
el interés intrínseco que puede tener, sino porque es más fácil observar, porque afecta 
al medio de forma que puede ser fácilmente registrada y porque, en virtud de razones 
que se expondrán despues, puede repetirse muchas veces sin cansancio. En tercer lugar, 
debemos elegir o construir um espacio experimental que permita un buen control.63

Sob o discurso científico de controle das massas – entregue ao Direito Penal 
Moderno – e partindo dos elementos intradogmáticos da ação como seu princípio de 
pensamento delituoso, o dolo vai se tornando na perversidade da virtude, (des)ajustando-
-se, portanto, valores e desvalores.

Nessa retórica, o espaço da observação é o próprio espaço da conflitividade social, 
qualquer direito de resistir ao “direito” é castrado nos sistemas de imputação catalogados nas 
doutrinas manualescas das quais se acercam e se valem as técnicas dogmáticas punitivistas.

A internalização do dolo – mantido sob o controle da discursividade penal – colabora 
para a representação mítica e vigilante do Estado, naquilo que o Estado vai aculturar 
como senso ético e lícito nas práticas culpáveis. Significa que o processo herda as remotas 
práticas inquisitórias de apuração da vontade do autor – numa espécie de cisão de sua 
personalidade – representando por mecanismos de linguagem cientificamente juridicizados.

Depura-se, por conseguinte, que o próprio direito ao silêncio generosamente 
concedido ao indivíduo acusado, constitui-se em um mero artifício de sobreposição da 
linguagem do poder jurídico, de tal sorte que se lhe é conveniente (ao poder jurídico) 
evitar qualquer forma de resistência oral. 

Como os indivíduos processados oscilam entre a educação e a ignorância – com 
intermédios de hipocrisia para ambos – o silêncio do acusado inibe o confronto com a 
linguagem que se lhe quer dar por signo de sua conduta.

Tal esquiva de contato funciona tanto mais para ignorar a presença do acusado, do 
que para atribuir a simulação de um sujeito de direitos a ser interpretado. Quem interpreta o 
homem interior é o poder, e o fato de ser interpretado coloca o direito como objeto do poder.

63 SKINNER, B. F. Aprendizaje y comportamiento. Una antologia. Traducción de Roser Berdagué Barcelona: 
Ediciones Martinez Roca, 1985. p. 72.
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Caso emblemático ocorreu em 2003, quando um tribunal de apelação estadunidense 
determinou que um condenado à morte fosse previamente submetido a um tratamento 
psiquiátrico compulsório da psicose da qual era acometido, de tal forma que pudesse ser 
colocado são o suficiente para ser executado.64

Dado é que, no presente caso, o poder jurídico desautorizou a própria Psicologia, 
arrebatando-lhe parte de sua autonomia científica para subjugá-la à serventia da linguagem 
do poder punitivo, gerando uma epistemologia da incerteza em plena democracia.

Conforme Aury Lopez Jr., a própria democracia é uma “política de indeterminação, 
pois torna o poder infigurável. [...] Ninguém pode aspirar exercê-lo de forma durável. 
Nenhuma força ou partido poderá apropriar-se do poder, senão através do abuso”.65

Sob uma questão axiológica e teleológica, a democracia facilita o exercício do 
poder, bem em conta – e a custa – de uma observação de Bourdieu:

Um dos grandes paradoxos dos campos científicos é que eles devem, em grande parte, sua 
autonomia ao fato de que são financiados pelo Estado, logo, colocados numa relação de 
dependência de um tipo particular, com respeito a uma instância capaz de sustentar e de 
tornar possível uma produção que não está submetida à sanção imediata do mercado. [...] 
Esta dependência na independência (ou o inverso) não é destituída de ambigüidades, uma 
vez que o Estado que assegura as condições mínimas da autonomia também pode impor 
constrangimentos geradores de heteronomia e de se fazer de expressão ou de transmissor 
de pressões de forças econômicas (por exemplo) das quais supostamente libera.66

À luz de tal reflexão, torna-se evidente a dependência científica do direito em 
relação ao Estado democrático, num sentido tanto mais do poder determinando o saber 
do que o saber gerando poder. 

64 O caso é discutido por Adam Phillips (Louco para ser normal. Tradução de Maria X. de A. Borges. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2008), o qual fala de um acusado chamado Charles Singleton, que teria matado 
uma balconista a facadas em 1979, diagnosticado como esquizofrênico em 1983.

65 GAUER, Ruth M. Chitto (Org.). A qualidade do tempo: para além das aparências históricas. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2004. p. 150.

66 BOURDIER, Pierre. Os usos sociais da ciência. Por uma sociologia clínica do campo científico. São Paulo: 
UNESP, 2004. p. 55.
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Antes da invenção do dolo pelos saberes – cientificizados – do Direito Penal, Pedro 
Abelardo (1079-1142), evidenciando que a autoridade parece atribuir o universal tanto 
às coisas quanto as palavras67 – e premeditando o poder da linguagem – ensinava que:

Ora, uma vez que tanto os sentidos quanto o intelecto são próprios da alma, a diferença 
entre eles é que os sentidos são exercidos apenas através de instrumentos corpóreos, e 
só percebem os corpos ou coisas que neles estão, tal como a vista percebe uma torre 
ou as suas qualidades visíveis. O intelecto, entretanto, assim como não precisa de um 
instrumento corpóreo, também não tem necessidade de um corpo por sujeito no qual 
esteja situado, mas está satisfeito com a semelhança da coisa que o espírito (animus) 
elabora para si mesmo, e para qual a qual dirige a ação de sua inteligência.68

Isso significa que os saberes concernentes ao estado subjetivo do indivíduo ainda 
serviam à lógica do conhecimento e do autoconhecimento, e não ao Estado punitivo.

Por sua vez, Christian Thomasius (1655-1728) orientava no seguinte sentido:

Toda acción voluntaria, desde el punto de vista de la dependência de la voluntad, no es 
libre; desde el punto de vista del principio dirigente o de la voluntad misma es o bien 
coaccionada – cuando la voluntad es obligada por la fuerza de uma potencia exterior 
desprovista de fuerza corporal, que la condiciona invisiblemente, a ordenar algo a la 
potencia locomotiva -, o bien no coaccionado o libre.69

Nota-se que a abordagem do homem subjetivo assume diferente conotação no 
sentido de uma devassa interior trazida ao curso das técnicas de governamentalidade que 
o Estado moderno passou a empregar.

Para tanto, o uso penal do dolo mantém a medieval estrutura da imputação pela 
confissão auricular da ritualística inquisitorial, invertendo o protagonismo da fala: não é 
mais o indivíduo que exprime suas intenções, e sim o Estado.70 

O Estado de dogmas foi substituído pelo Estado dogmático, mas mantendo a 
hegemonia da construção do sujeito infrator e da respectiva punição:

Se ejerce en la violencia psíquica y el sometimiento en la producción de un nuevo 
sujeto que debe conformarse a la mecânica kafkiana en la cual se cumple este dilema – 

67 ABELARDO, Pedro. Lógica ingredientibus (Lógica para principiantes). Tradução de Ruy Afonso da Costa 
Nunes. São Paulo: Nova Cultural, 2005. p. 27. (Coleção Os Pensadores). 

68 Ibid., p. 50-51.
69 THOMASIUS, Christian. Fundamentos de derecho natural y de gentes. Traducción de Salvador Rus 

Rufino y Maria Asunción Sanchez Manzano. Madrid: Editorial Tecnos, 1994. p. 133, parágrafo XCVII.
70 CAIMARI, Lilá. Apenas un delinqüente. Crimen, castigo y cultura en la Argentina, 1880-1995. Buenos 

Aires: Siglo XXI Editores, 2004. p. 20.
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similar al del Conde Medroso, de Voltaire, en tanto que las agencias, como el personaje, 
asumen una actitud conformista ante sus prácticas –; debe  someterse a las reglas del 
dispositivo, único modo de hacer que se pruebe aquello que el dispositivo descalifica 
como verdad, dentro de un conjunto de práticas creadas no para descubrir la verdad 
sino para conformar al dispositivo.71

Na linha de raciocínio de uso penal do dolo, pareceu oportuno o finalismo do filósofo 
Hans Welzel (1904-1977), acobertando a política de pós-guerra do chanceler Konrad 
Adenauer (1876-1967), promovendo a remoção do dolo para o tipo penal, alegando que 
o injusto não se esgota na causação do resultado (lesão ao bem jurídico), desligada em 
seu conteúdo da pessoa. 

Ou seja, a ação só é antijurídica enquanto obra de um autor ciberneticamente 
determinado e dele se constatando o fim desejado: o injusto é injusto da ação e, portanto, 
pessoal.72 Como tecnologia de legitimação, o discurso finalista dotou e armou a Alemanha 
de boas intenções pelos despropósitos da Segunda Grande Guerra.

Sem embargo, o uso do dolo é multifacetário e vem se submetendo a variadas 
metamorfoses mediante um neoutilitarismo determinado pelo Estado, com assentamento 
em bases pragmáticas do legalismo. Trata-se do entendimento de que a lei á a solução 
mais econômica para punir devidamente as pessoas.73 É um pragmatismo de premissas 
bem articuladas: a lei define o crime, o crime é a violação da lei. Quem define as penas 
(também) é a lei e quem pratica o crime [definido pela lei] receberá a pena estabelecida 
(também) pela lei. Evidentemente que é uma discussão que somente prosperará num 
tribunal instituído (também) pela lei. 

Logo, trata-se de uma economia da crença na lei, de onde surge o homem legalmente 
penalizável que Foucault (1926-1984) chama de homo penalis.74 Além do mais, é um 
mecanismo tão econômico que a figura do criminoso poderia até ser suprimida, dando-se 
crédito que a punição está destinada tão somente ao ato, e não a ao criminoso. Todavia, 
não há como dar sentido em punir um ato. Trata-se de um equívoco dentro da própria lei 
ao definir a ação e a aplicação da pena para esse ato, suprimindo-se a figura do criminoso. 

71 BALESTENA, Eduardo. La fábrica penal. Visión interdisciplinaria del sistema punitivo. Buenos Aires: Editorial 
B de F – Julio Cesar Faira Editor – 2006. p. 93.

72 WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal. Uma introdução à doutrina da ação finalista. 3. ed. 
Tradução de Luiz Regis Prado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 92-93.

73 FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica: curso dado no Collège de France (1978-1979). Tradução 
de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 341.

74 FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica: curso dado no Collège de France (1978-1979). Tradução 
de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes. 2008.
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Nesse sentido, o dolo e os elementos subjetivos do tipo, como contribuição moderna 
da moderna dogmática, faz relembrar que o criminoso existe e que não deve ser perdido 
de vista. Entretanto, essa série de deslocamentos simbólicos e atributivos ao indivíduo em 
sua faseologia kafkiana pelos labirintos do Estado (sem o fio de Ariadne) reporta ao filtro 
econômico que move as etiologias e cientificidades modernas:

O conceito aristotélico de justiça corretiva é coerente com a abordagem fundada na 
maximização da riqueza e até necessário a esta. Se um ato ilícito resulta em dano, 
alguma forma de retificação se faz necessária para a eficiência no uso dos recursos não 
ser prejudicada. É verdade que essa conclusão exige a equiparação de ilicitude com 
ineficiência, o que Aristóteles não fez. Mas o conceito de justiça corretiva em Aristóteles é 
uma idéia processual, em vez de substantiva, que prescreve retificação para ações ilícitas 
que causem dano, à parte os méritos comparados do lesante e da vítima, considerados 
independentemente da ação, e não define que ações são lícitas. A definição de a um 
ato de injustiça como aquele que reduz a riqueza da sociedade é, portanto, compatível 
com esse conceito.75

Significa que o homo oeconomicus – para o Estado moderno – é o indivíduo 
governamentalizável, de tal sorte que o homo criminalis é o avesso do homo oeconomicus76 
para as tecnologias do controle social. Portanto, sob o ponto de vista do Estado julgador 
econômico, crime é o que a lei determina punir com pena e o dolo é contribuição para 
uma pena devidamente econômica (aquela que a lei determina).

É nesse aspecto que o criminoso é o intolerável, na medida em que faz do seu dolo 
o risco de uma perda, cabendo ao Estado a contabilidade final daquela externalidade lesiva, 
estabelecendo a relação jurídico-penal como forma acabada de dar solução ao delito.77

Para que a economia da justiça penal funcione, é necessário o emprego de uma 
força real mediante a ação de dispositivos realizáveis – da pena prevista na lei em face 
da prática do interdito previsto na lei –, ou seja, o processo, mas Foucault adota uma 
terminologia de maior amplitude: enforcement of law.78

O enforcement of law se constitui na série de instrumentos reais para pôr em 
prática a lei, os quais perpassam pelas agências policiais, pelo sistema judiciário e pelo 

75 POSNER, Richard A. A economia da justiça. Tradução de Evandro Ferreira e Silva. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2010. p. 89.

76 FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica: curso dado no Collège de France (1978-1979). Tradução 
de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 343.

77 PASUKANIS, Eugeny Bronislanovich. A teoria do direito e o marxismo. Tradução de Paulo Bessas. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1989. p. 83.

78 FOUCAULT, Michel. Op. cit., p. 349.
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sistema de execução penal. Evidentemente que tais instrumentos funcionam sobre o 
mercado do crime, aplicando-lhe uma oferta positiva: tem por finalidade obter um grau de 
conformidade com a regra do comportamento prescrito que a sociedade acredita poder se 
proporcionar.79 Daí resulta que qualquer teoria do poder passa por uma teoria do sujeito 
e, sob esse aspecto, o Direito Penal contribui para a linguagem comunicativa do homo 
criminalis atribuindo-lhe o dolo como economia da análise de sua culpabilidade. Assim, 
por se tratar de um signo de vontade criminal, somente será demonstrável na linguagem 
de um tribunal criminal.

CONCLUSÃO

Cabe ao direito reconhecer o poder, admiti-lo e aprender com ele. Por conta de 
tal análise, o direito poderia se surpreender ao ver-se como mero ordenador das regras 
que o vasto universo das leis impõe a um agente secundário da arquitetura normativa.

Tal mecanismo passa menos percebido em sistemas jurídicos não preocupados 
em definir o delito em binarismos contrastantes que envolvem uma teoria do delito e uma 
teoria da pena. 

Essa primazia dos códigos em desfavor dos precedentes fáticos tem feito por 
propiciar à dogmática tradicional um subserveniência aos discursos da política criminal 
hegemônica em épocas diversas e com graves consequências para os países marginais.

Sob esse aspecto, permeia a questão do dolo como inventividade do saber jurídico-
-dogmático, muito mais como um discurso metafísico do que como propriedade da ação 
dolosa imputada.

Sem embargo, a cultura de um elemento subjetivo do tipo tem características de 
mito fundante do delito moderno, no sentido de que o homem civilizado é o homem 
que segue as leis e que o homem delinquente traz consigo o estigma do dolo dentro 
de si. Trata-se de um posicionamento reforçado por teorias penais que permitem uma 
experiência do controle de vida do delinquente mediante um resultado [doloso] ajustado 
com a experiência da adequação da conduta: quem governa o dolo, governa a conduta; 
e quem governa a conduta, governa o crime e a pena.

79 Ibid., p. 350.
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A ideia do dolo como o macabro internalizado reforça a ideia da lei penal como 
um enigma decifrado por poucos, despertando o temor e a insegurança como elementos 
necessários à governamentalidade, afinal o último intérprete é sempre o Estado. 

A questão envolve um enforcement dos mecanismos legais como tecnologias de 
controle dos significados da ação: quem vai dizer o significado que a ação significa?

É também uma questão dos signos que se constroem para os indivíduos e fazem 
com que os poderes exerçam sobre eles próprios, com a efetiva colaboração externa do 
direito, mas interno ao poder. Trata-se de uma tecnologia clínica, de um olhar que vigia e 
anota, externo às perspectivas do direito, mas fincado e elevado nos sistemas de imputação. 
É pelo olhar do poder que as crenças no dolo são deflagradas e aplicadas nas linguagens 
dos tribunais e ali se constata que, como técnica de contenção, o Direito Penal é incapaz 
de existir por si mesmo. 

Como alter ego do poder no espaço das relações necessárias sociais nas quais a 
exigência de legislar é cada vez mais constante – o direito – em meio ao contraponto 
da complexidade do pensamento positivista voltado para a arte de governar, para a 
governamentalidade e para as práticas de poder, é imperioso que o signo seja dado, mas 
a capacidade de interpretá-lo deve ser restrita: é a tecnologia que se faz do dolo.

Quando a ideia de Estado se assentou tanto mais no liberalismo, campo fértil para 
as teorias dos elementos subjetivos do tipo, é que o psiquismo da dependência fortaleceu 
as ideias de um sujeito subjetivo, cuja visibilidade (só) é intradogmaticamente possível, 
mediante os signos e códigos do Estado como homólogo divino do poder temporal. 

A relação é, portanto, de imputação positiva no que diz respeito ao juízo de análise 
da ação, sempre prevalecendo o significado vencedor nas técnicas teóricas do elemento 
subjetivo dolo como signo de conhecimento e vontade – elementos da causação sobreposta 
ao curso lesivo – fazendo da experiência jurídico-democrática uma quase imperceptível 
linha de montagem decifratória, inerente à pulsão econômica predominante, a qual orienta 
as políticas criminais.

Além disso, há ainda a incapacidade do direito para realizar interpretações puras, 
no sentido de ser o direito um duplo binário – proteger e punir –, como invenção do poder, 
algo como se o próprio direito se ressentisse de sua dificuldade em dotar o homem de 
reconhecimento perante o domínio das leis. 

Tratando-se do direito interpretado pelo Estado (poder), com assentamento diluído 
na tripartição de funções, o Estado então desenvolve linguagem e simbologias próprias 
para perpetuar o uso deste signo: o direito se torna (em) propriedade nas ações do Estado.

Na medida em que cabe ao ambiente último dos tribunais a linguagem do direito, 
resulta ao direito a significação de instrumento do sistema de regras e ao Estado como 
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pessoa – sujeito que controla o instrumento – o que impossibilita uma leitura clara do 
protagonismo de confrontos e de contenção do poder, em virtude do sujeito único e o 
predomínio nas relações com o indivíduo.

Conforme se discutiu, o transambietalismo comunicativo, entretanto, pode abrir o 
sistema de signos do direito ao indivíduo como sujeito, diminuindo a tensão entre validade 
e facticidade, no Estado Democrático de Direito. 

Nessa ótica, a democratização do poder comunicativo – constatado nos 
procedimentos democráticos significantes da vontade estatal – diminuiria essa tensão 
possibilitando a pluralidade de sujeitos da linguagem.

Diante do que foi visto, a internalização do dolo – mantido sob o controle da 
discursividade penal – colabora para a representação mítica dos signos do Estado, naquilo 
que o Estado vai aculturar como senso ético e lícito nas práticas culpáveis. 

Conforme está, há um pragmatismo de premissas bem articuladas: a lei define o 
crime, o crime é a violação da lei. Quem define as penas (também) é a lei e quem pratica 
o crime [definido pela lei] receberá a pena estabelecida (também) pela lei. 

É o que resulta: um mecanismo absolutamente econômico da culpabilidade, cuja 
figura do criminoso poderia até mesmo ser suprimida, dando-se crédito à ficção de que a 
punição está destinada tão somente ao ato, e não a ele (ao criminoso). 

Nesse sentido, o homo penales – enquanto subjetivamente reconhecido – constitui-
se economicamente no homo criminalis e a lei penal se constitui na forma econômica de 
se explicar e punir o delinquente. 

Todavia, se qualquer teoria do poder passa por uma teoria do sujeito, a questão 
é de se aferir a dimensão de proximidade do Direito como propriedade do sujeito e seu 
posicionamento na linguagem do Direito Penal, vale dizer, até que ponto as técnicas do 
poder podem se valer de propriedades jurídicas para situar o indivíduo na sociedade.

Portanto, o sujeito de direitos se prova com ações de direitos. Da forma como o 
Direito Penal contribui para a monopolização da ação comunicativa do homo criminalis, 
mantendo o dolo como estigma de conduta e como economia de culpabilidade, o que 
se constata é uma destituição institucional desse sujeito, um intolerável mero objeto de 
interpretação do Estado, e um predomínio da lei como seu único predicante admitido 
diante do Estado.
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RESUMO

Objetiva-se com o presente trabalho fomentar a discussão acerca da necessidade premente 
de busca por avanços nos argumentos teóricos que tencionem justificar o direito de punir 
do Estado e, consequentemente, o exercício do controle social formal executado pelos 
órgãos com competência para exercer tal mister – sistema penal –, leiam-se: polícias, 
Ministério Público, Poder Judiciário e órgãos da execução penal. A referida discussão passa, 
de forma inexorável, pelos fins atribuídos ao Estado e que justificam sua existência e pelos 
fins atribuídos às punições, principais instrumentos utilizados pelo sistema penal para o 
exercício da disciplina social, talvez o principal fator de justificação do Estado moderno. 
Importante frisar que a presente reflexão objetiva, tão somente, enfrentar a problemática 
da justificação do Direito Penal enquanto forma de controle social, e não, como acontece 
invariavelmente, discutir os meios pelos quais tal controle é exercido pelas instituições e 
a estrutura de que dispõem.

Palavras-chave: Controle Social Formal. Fundamentação. Justificação. Legitimação. Direito 
de Punir.
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O Direito Penal não é todo o controle social, nem 
sequer sua parte mais importante, sendo somente 
a superfície visível de um iceberg, onde o que não 
se vê é, talvez, o que mais importa.

(MUÑOZ CONDE 2005, p. 6)
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ABSTRACT

The principal objective of this paper is to promote the discussion about the urgent need to 
search for advancements in theoretical arguments intending to justify the right to punish from 
State, therefore the exercise of formal social control developed by the competent bodies 
to exercise such a task – Criminal System –, read: Polices, Public Prosecutor, Judiciary and 
Criminal Enforcement body. This discussion goes on, inexorably, the purposes assigned 
by the State and justify their existence and the purposes assigned to punishments, which 
are the main instruments used by the criminal justice system to exercise social discipline, 
perhaps the main factor in justification of the modern State. It is important to note this 
reflection only intends to face the problem of Criminal Law justification as a form of social 
control and not, as it invariably does, to discuss the means such control is exercised by the 
institutions and structure they have.

Keywords: Formal Social Control. Reasons. Justification. Legitimate. Right to Punish.
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INTRODUÇÃO

Partindo do entendimento segundo o qual meios e fins são fenômenos 
completamente diversos, apesar de interligados, o presente trabalho objetiva fomentar a 
discussão acerca da necessidade premente de busca por avanços nos argumentos teóricos 
que tencionem justificar o direito de punir do Estado e, consequentemente, o exercício 
do controle social formal executado pelos órgãos com competência para exercer tal 
mister – sistema penal –, leiam-se: polícias, Ministério Público, Poder Judiciário e órgãos 
da execução penal.

Entendemos, outrossim, que o avanço teórico pretendido necessariamente deve 
romper com a ortodoxia do marco teórico a ser adotado, ou seja, não será assumida 
nenhuma perspectiva teórica em particular, e sim um diálogo entre os mais variados 
pensamentos, procurando mais análises que se complementem, em vez das que se 
contradizem, assim como, quando as contradições forem inafastáveis à discussão, 
encontrar o que há de melhor em cada uma das teorias para elaboração de um 
pensamento mais profícuo. 

A referida discussão passa de forma inexorável pelos fins atribuídos ao Estado, e 
que justificam sua existência, e pelos fins atribuídos às punições, principais instrumentos 
utilizados pelo sistema penal para o exercício da disciplina social, talvez o principal fator 
de justificação do Estado moderno.

Importante frisar que a presente reflexão objetiva, tão somente, enfrentar a 
problemática da justificação do Direito Penal enquanto forma de controle social – se 
necessário ou não na atual conjuntura social –, e não, como acontece invariavelmente, 
discutir os meios pelos quais tal controle é exercido pelas instituições e a estrutura de que 
dispõem, deixando a discussão resvalar para o campo da execução penal.

Alinhado à filosofia da escola pragmática, segundo a qual o sentido de uma ideia 
deve corresponder ao conjunto de seus desdobramentos práticos, entende-se que o estudo 
sobre a base de justificação do Direito Penal refletirá, de maneira direta, no campo das 
políticas criminais a serem desenvolvidas, contribuindo para que estas sejam pensadas de 
maneira mais realista e, portanto, com maiores possibilidades de alcance dos fins propostos. 

Recortado o objeto, traçado o objetivo e definida a problematização a ser enfrentada 
neste texto, optou-se por, para desenvolvimento do argumento que confirme a hipótese, 
desenvolvê-lo a partir de um resgate histórico acerca das ideias que legitimavam – e talvez 
ainda legitimem – o controle social formal, para, em seguida, elaborar-se uma atualização 
teórica sobre tal controle no Estado Democrático de Direito e, por fim, apresentar ilações 
vinculadas ao conceito de democracia substancial que possam fomentar o tão necessário 
debate teórico.        
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1 EVOLUÇÃO TEÓRICA DO JUS PUNIENDI ESTATAL

A disciplina social parte do pressuposto de que há no meio comunitário uma 
intensa colisão entre os interesses de cunho pessoal, que retratam acima de tudo a 
busca pelo prazer individual e egoísta, e os interesses de cunho coletivo, que obrigam 
os indivíduos a limitar tais interesses ou instintos egoístas em prol do respeito às 
normas que os demais membros da sociedade entendem que devem reger as rela-  

ções intersubjetivas.

Desse modo, a regulação social pressupõe um permanente processo de 
comunicação ou interação social pautado em expectativas recíprocas das pessoas que 
compõem o corpo de uma comunidade, expectativas essas que se resumem na crença 
de respeito às normas de convivência social, reguladas ou não pelo Direito.1

Na esfera da regulação social informal, a quebra da expectativa pode gerar efeitos 
diversos dentro das instituições pertencentes ao grupo do controle social informal, como 
a família, a igreja, a escola, a comunidade, o local de trabalho, entre outras, tendo 
por consequência uma diversidade de respostas a essa quebra de expectativas, como 
a proibição de ir ao cinema, as penitências religiosas, a suspensão de determinadas 
atividades escolares, a exclusão do time de futebol do bairro e a demissão do emprego.

No espaço destinado ao controle social formal punitivo, a quebra das expectativas 
reguladas pelo Direito gera um efeito muito peculiar à aplicação de sanções penais. 

Tais castigos oriundos da autoridade estatal, enquanto forma de controle 
social formal, podem ser analisados sob as mais variadas interpretações, convergindo, 
entretanto, para dois pontos cruciais: um de viés marcadamente utilitário, como 
técnica de controle da criminalidade; e outro de viés mais filosófico, preocupando-
se os estudiosos que aderem a tal postura justificar, inclusive sob o aspecto moral, a 
aplicação das penas.2

Com tal desiderato, ao longo do tempo, diversas teorias intentaram explicar as 
razões pelas quais existe a necessidade de punir pessoas,3 inclusive com a supressão da 
vida daqueles que infringem a lei. Em maior ou menor grau, todas se valem de variados 
conceitos, como paz, harmonia social, bem comum, segurança jurídica, disciplina social, 

1 Especificamente sobre a aplicação da teoria da comunicação, de Jürgen Habermas, e da teoria dos sistemas, 
de Niklas Luhmann, no âmbito do controle social, cfr. Müssig (2001).

2 Sobre o assunto, Garland (2007).
3 Sobre o tema, em profundidade, Guimarães (2007). Uma abordagem multidisciplinar sobre o crime e a 

punição pode ser encontrada em Newburn (2009). 
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entre tantos outros, e, pela justificação da existência do Estado, acabam por conferir 
legitimidade ao sistema penal.4

No extremo oposto, em teorias críticas, afirma-se que todos os avanços alcançados 
pela humanidade no âmbito da dignidade das pessoas sempre se deram no campo de luta 
contra o poder punitivo.5 

Pode-se afirmar, com convicção, que o embate teórico existente no vasto campo das 
ideias6 que intentam legitimar ou deslegitimar o sistema punitivo, independentemente do 
recorte espaço-temporal que se faça, sempre se entrelaçou, ou seja, não existem correntes 
teóricas puras, pois autores apontados como pertencentes à escola clássica, em certos 
pontos, defendiam posições que depois foram adotadas pelos autores filiados à escola 
positiva; minimalistas agregam valor ao discurso garantista e, por vezes, ao abolicionista, 
e assim sucessivamente.

Desse modo, é sempre importante a elaboração de uma revisão, ainda que breve, 
de tal conflito de posições, com o escopo maior de auferir qual ou quais dos discursos 
melhor retratam a realidade hodierna, assim como desmistificar a ideia de que houve ou 
há linearidade no âmbito discursivo penal.

Nesse contexto, é mister pontuar que, entre as contribuições teóricas ainda vigentes, 
em uma ordem cronológica, pode-se citar a escola clássica7 como conjunto de ideias 
próximas, cujo principal contributo foi a determinação da responsabilidade penal no livre-
-arbítrio, ou seja, ainda hoje é forte o entendimento de que a punição se fundamenta na 
ampla liberdade que o homem tem de agir, podendo, desse modo, na qualidade de ser 
racional, pautar suas ações nos mandamentos legais. 

Assim, o delito para tal corrente era a simples violação da norma jurídica, do 
pacto social que alicerçava o pensamento político liberal; era, pois, um conceito jurídico. 
Portanto, a pena teria por fim dissuadir, desmotivar a prática de delitos, servindo como 
defesa da sociedade contra o crime. 

4 Andrade (2008), sobre o sistema penal, explica que: “o sistema penal, mecanismo de controle social formal 
(Legislativo - Lei Penal – Polícia - Ministério Público – Judiciário – Prisão - ciências criminais - sistema de 
segurança pública, etc.) constrói a criminalidade e os criminosos em interação com o controle social informal 
(família – escola - universidade – mídia – religião – moral - mercado de trabalho – hospitais - manicômios), 
funcionalmente relacionados às estruturas sociais”. 

5 Sobre o assunto, cfr. Zaffaroni et al. (2003). Zaffaroni (2007, p. 17) sem maiores preâmbulos afirma: “Nunca 
um conflito foi solucionado definitivamente pela violência, salvo se a solução definitiva seja confundida 
com a final (genocídio)”.

6 Para entendimento do tema, imprescindível a leitura de Mészáros (2004). Cfr., também, Bobbio (1999). 
7 Sobre as escolas penais, por todos, Aragão (1977) e Mantovani (2000).
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Em oposição a tais posicionamentos, outro grupo de pensadores – escola positiva 
– passou a defender a ideia de que o delito é anterior à lei, os chamados delitos naturais, 
ou seja, aqueles comportamentos que iam de encontro à própria consciência social do 
bom e do ruim, do bem e do mal. A positivação de tais comportamentos na lei era apenas 
uma questão de segurança jurídica.

Desse modo, havia um rígido determinismo delinquencial, a criminalidade era 
patológica, o criminoso um ser diferente, doente. A pesquisa etiológica dos crimes, de suas 
verdadeiras causas, era, portanto, o maior desiderato dos positivistas. Lombroso8 passou 
para a eternidade ao mapear bioantropologicamente os delinquentes que estavam presos.

Em suma, determinadas pessoas já nasciam com propensões criminosas e, desse 
modo, deveriam ser investigadas e tratadas. A pena tinha um caráter intervencionista, e, 
em seu paroxismo, vigia a máxima: recuperar ou eliminar.  

Dessa feita, em contraposição ao preconizado pela escola clássica, erigiu-se a escola 
positiva, que foi completamente adversa ao pensamento do livre-arbítrio apregoado por 
aquela, dirigindo sua atenção para um direito penal do autor sob a perspectiva de descobrir 
os sintomas9 do indivíduo que cometia crimes, não se preocupando em pôr em foco o 
ilícito em si, e na qual sobrelevaria a essência de uma “racionalidade classificatória”.10

No natural caminhar científico, e embasado nas duas escolas precedentes, foram 
feitas tentativas para encontrar um ponto em comum dentro do contexto criminológico 
tradicional assumido por esses dois movimentos e observou-se que, apesar de esposarem 
ideias diferentes, no que concerne à sua visão de homem e de sociedade, em ambos se 
percebe a existência de uma “ideologia da defesa social”,11 como nó teórico e político 
fundamental do sistema científico.

Dessa forma, melhor que falar em escolas científicas posteriores às escolas clássica 
e positiva, é definir o pensamento penal subsequente como adepto, em maior ou menor 
escala, a duas grandes correntes teóricas: a ideologia da defesa social e as teorias críticas.

8 Cfr. Lombroso (2001).
9 Baratta (2002, p. 38) aclara que: “A reação ao conceito abstrato de indivíduo leva a Escola positiva a afirmar 

a exigência de uma compreensão do delito que não se prende à tese indemonstrável de uma causação 
espontânea mediante um ato de livre vontade, mas procura encontrar todo o complexo das causas na 
totalidade biológica e psicológica do indivíduo, e na totalidade social que determina a vida do indivíduo”.

10 Sobre o assunto, Olmo (1984).
11 Baratta (2002, p. 41) informa que “a ideologia da defesa social (ou do fim) nasceu contemporaneamente 

à revolução burguesa, e, enquanto a ciência e a codificação penal se impunham como elemento essencial 
do sistema jurídico burguês, aquela assumia o predomínio ideológico dentro do específico setor penal”.
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Nos dias atuais, significativa parte da doutrina12 já se filia ao posicionamento acima 
definido, entendendo que as discussões acerca do controle social se situam nos dois 
campos teóricos já delineados, trazendo, entretanto, uma nova denominação para ambos: 
o realismo de direita – outrora ideologia da defesa social – e o realismo de esquerda – 
vinculado às teorias críticas ou do conflito.  

A ideologia da defesa social se consagrou por meio de princípios aplicáveis, 
que serviriam para construir uma metodologia utilizada na tentativa de explicação da 
criminalidade, em todos os seus pormenores. 

A partir da concepção do princípio da legitimidade,13 o qual defende ser o Estado, 
como expressão da sociedade, o ente legitimado para combater a criminalidade e, 
portanto, determinados indivíduos criminosos, por meio de instâncias oficiais de controle 
social, a saber: Poder Legislativo, polícia, Ministério Público, Magistratura e instituições 
penitenciárias, outros princípios foram estrategicamente construídos, como forma de 
fundamentar de maneira definitiva a aplicação da lei penal.14 

Assim, seus adeptos dividiram a sociedade de maneira maniqueísta por meio do 
princípio do bem e do mal, vez que o delito representaria um dano para a sociedade e, 
por consequência, o delinquente, um ser disfuncional para o sistema. Logo, o crime e o 
criminoso representariam o mal, e a sociedade harmonicamente constituída, o bem.

Reforçaram a importância do princípio da culpabilidade, pontuando que o 
delito seria a expressão de uma atitude interior reprovável, contrária aos valores e 
às normas presentes na consciência social, anteriores mesmo à positivação levada a 
efeito pelo legislador.

Em relação à pena, chegaram à posição eclética, ou seja, para além da retribuição 
a pena deveria prevenir o crime, o preceito secundário da norma penal serviria de 
contramotivação à prática delitiva, assim como, no plano concreto, exerceria a função de 
ressocialização do delinquente. Esse, pois, é o princípio da finalidade ou da prevenção.

Por meio do princípio do interesse social e do delito natural, os teóricos filiados 
à ideologia da defesa social defendiam o posicionamento de que haveria uma proibição 
comum de comportamentos danosos à sociedade em todas as legislações das nações 
civilizadas que representariam ofensa a interesses universais (delitos naturais), comuns a 
todos os cidadãos, e que determinadas proibições, que não representassem tais interesses 

12 Vide Iturralde (2007) e Giddens (2002).
13 Sobre o assunto, em maior profundidade, Baratta (2002).
14 Uma bem elaborada crítica sobre a ideologia da defesa social pode ser encontrada em Merolli (2010). 
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universais, seriam criadas mediante arranjos políticos e econômicos de acordo com 
interesses segmentados (delitos artificiais).

Por fim, o mais caro dos princípios que orbitam em torno da fundamentação e 
legitimação do direito de punir é o princípio da igualdade, cuja pretensão é a hercúlea 
tarefa de defender a ideia de que a lei é igual para todos, vez que a reação penal se 
aplicaria de modo igual aos autores de delitos, independentemente da classe social ou 
posição que ocupassem na sociedade.

Em suma, a ideologia da defesa social construiu uma verdade que passava pela 
aceitação da plena paz e da harmonia no meio social a ser defendidas pelo Estado, vez 
que este ente retrataria os anseios sociais e defenderia os bens jurídicos de interesse 
comum à maioria dos componentes do corpo social, combatendo os infratores da lei como 
uma minoria desviada e doentia, utilizando-se, para tanto, das penas, cujos fins seriam 
retribuir, intimidar e ressocializar os criminosos, tendo por norte a culpabilidade de cada 
um. Imperioso pontuar que a ideologia da defesa social passa a ideia de um estado ideal, 
em que tudo parece se encaixar de modo perfeito e cujos personagens nunca se afastam 
do desejado, deixando apenas para uma minoria, os desviados, tal tipo de violação. 

Em virtude da absoluta impossibilidade de abordagem das principais teorias afetas 
ao controle social punitivo15 – quer na perspectiva da ideologia da defesa social ou na 
perspectiva crítica – nesta breve abordagem sobre o tema, para melhor compreensão da 
matéria, elegeram-se duas correntes teóricas específicas, com reconhecida importância 
no meio acadêmico e que, inclusive, serão utilizadas no último item como forma de 
demonstração da possibilidade de agregação dos mais diversos entendimentos em prol 
da construção de teorias mais adaptáveis ao contexto atual.

Dentro da esfera que se filia à busca da legitimação do direito de punir em um 
viés mais filosófico e sociológico, a teoria de Émile Durkheim, que tem como fundamento 
basilar a consciência coletiva, necessariamente deve ser trazida ao debate. 

Inicialmente, Durkheim (1995) parte do conceito de anomia para explicar o 
fenômeno criminal, ou seja, em termos bem simplificados, a anomia – não cumprimento, 
ou mesmo ausência das normas de controle social – seria produto da defasagem entre as 

15 Para aprofundamento no tema, cfr. Tonry (2011b). 
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aspirações individuais daqueles que compõem o corpo social e os meios disponíveis para 
alcance de tais metas.16

Por outro lado, reconhece o delito, desde que dentro de níveis aceitáveis, como 
algo positivo no meio social, haja vista que a rejeição social a determinados tipos de 
comportamento funcionaria como uma reafirmação da consciência coletiva.    

Outra profícua abordagem sobre as causas do delito foi formulada pelos teóricos 
da escola de Chicago, representados, entre outros, por Robert Park e Ernest Burgess, que 
ajudaram a desenvolver o que hoje se denomina de teoria ecológica.

Para os adeptos da escola de Chicago,17 o crime é um produto da desorganização 
urbana, em outras palavras, é da interação entre os indivíduos e os ambientes socialmente 
desorganizados, como áreas urbanas abandonadas, degradadas ou desordenadamente 
povoadas – que acabam por refletir os problemas gerados pelas desigualdades sociais – que 
se desenvolve o ambiente propício para os desvios de condutas. Há, para os ecologistas, 
uma espécie de determinismo ambiental, segundo o qual existe uma imposição dos meios 
físico e social para o cometimento de delitos.18

Foi dentro do contexto acima exposto, portanto, que se desenvolveram novas 
ideias sobre o crime e a criminalidade. Houve uma brusca ruptura com o saber até então 
produzido no âmbito das ciências criminais. 

Novas ideias surgiram nos mais diversos campos da ciência, tendo por fio condutor 
a reflexão crítica sobre o saber até então produzido.

Tais teorias, doravante expostas, se filiam ao grupo das teorias do conflito, e, assim 
como foi feito em relação às teorias de viés mais aproximado à ideologia da defesa social, 
elegemos as que mais densificaram o novo saber produzido.   

16 O fenômeno da anomia foi também estudado e, a nosso ver, aperfeiçoado por Merton (2009, p. 167) 
(tradução livre), que assim se posiciona acerca do tema: “Não obstante a nossa persistente ideologia de 
‘mobilidade de classes’, o avanço em direção à meta do sucesso é relativamente raro e notadamente difícil 
para aqueles com pouca instrução,  pouca educação formal e poucos recursos econômicos. A pressão 
dominante segue em direção a uma atenuação gradual dos esforços legítimos, para um aumento do uso de 
esforços ilegítimos, porém, que se configuram como meios mais ou menos eficazes para alcance das metas 
impostas. Para aqueles localizados nos estratos inferiores da estrutura social, os meios  culturais  tornam-se  
exigências incompatíveis. Por um lado, eles são convidados a orientar suas condutas com a perspectiva 
de riqueza (prosperidade) – ‘todo homem é um rei’, disse Marden e Carnegie e Long – e por outro lado, 
são-lhes negados os meios institucionais para alcançá-los. A consequência desse desequilíbrio estrutural 
é alta taxa de comportamentos desviantes”. No Brasil, sobre o trabalho desenvolvido por Robert Merton, 
vide Ferro (2004).

17 Sobre o tema, vide Park (1967). 
18 No Brasil, uma interessante obra sobre a escola de Chicago foi escrita por Freitas (2002). Sobre as 

denominadas strain theory, consultar White, Haines e Asquith (2012).
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A partir do elaborado pelos estudos da etnometodologia, assim como pelo 
interacionismo simbólico,19 surge um novo paradigma, a teoria do labeling approach, cuja 
influência foi indispensável para uma mudança de mentalidade quanto às representações 
até então formuladas, pautadas nos conceitos de determinismo, criminalidade ontológica, 
periculosidade, anormalidade, tratamento e ressocialização”.20

Assim, doravante, as questões aventadas não serão mais: quem é o criminoso? 
Como alguém se torna um delinquente? Quais as causas da reincidência? Como controlar 
o cometimento de delitos? Como alcançar as funções objetivadas pela pena?

Na ordem do dia, a pauta agora é outra. Questiona-se: quem é definido como 
desviante? Quais as condições para essa definição? Quais os efeitos de tal etiquetamento 
sobre o indivíduo? E, principalmente, quem tem o poder para tal definição?    

Para enfrentar tais questionamentos, é elaborada uma alternativa teórica crítica pelo 
labeling approach, tendo por foco principal o questionamento aos postulados formulados 
com base na ideologia da defesa social.

Afirma-se, a partir de então, que centrar o foco de estudo nas variáveis afetas ao 
poder de definir quais condutas deverão ser criminalizadas, assim como nas variáveis 
que indicam quem deverá ser criminalizado, é um caminho muito mais viável para 
a explicação do fenômeno criminal do que as teorizações de cunho antropológico, 
psíquico ou biológico.21 

No contexto aventado, para os adeptos do labeling approach, o crime não é 
uma realidade ontológica, ou seja, os indivíduos não nascem com predisposição para 
praticar delitos, e sim são selecionados por diversos e complexos processos de interação 
social, plasmados desde a criação legislativa dos tipos penais até a atuação dos órgãos 
que compõem o sistema penal de controle social, além do próprio olhar social sobre o 
fenômeno, de cunho absolutamente estigmatizante.22 

19 Sobre as teorias que antecederam o labeling approach, vide Baratta (2002).
20 Andrade (2003b, p. 40-41) explica: “Modelado pelo interacionismo simbólico e a etnometodologia 

como esquema explicativo da conduta humana (o construtivismo social), o labeling parte dos conceitos 
de ‘conduta desviada’ e ‘reação social’, como termos reciprocamente interdependentes, para formular 
sua tese central: a de que o desvio e a criminalidade não são uma qualidade intrínseca da conduta ou 
uma entidade ontológica preconstituída à reação social e penal, mas uma qualidade (etiqueta) atribuída 
a determinados sujeitos através de complexos processos de interação social, isto é, de processos formais 
e informais de definição e seleção”.

21 Para maior aprofundamento no tema, vide Baratta (2002) e Andrade (2003a).
22 Por todos, vide Becker (1971) e Young (2002).
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Do exposto, inegável a contribuição do paradigma supracitado, constituindo-se 
mesmo como um divisor de águas entre a criminologia tradicional e a criminologia crítica, 
no entanto, o labeling approach não investigou a estrutura social na qual o fenômeno 
criminal era discutido. Nenhuma ligação entre o sistema socioeconômico e o poder de 
definição foi feita, fator que delimitou o seu âmbito de aplicação.23

O passo seguinte na maturação das ideias que se confrontavam com as posições 
oficiais, autodenominadas científicas, visto que baseadas nos métodos naturalísticos de 
fazer ciência, foi situar as percepções do labeling approach dentro de uma sociedade 
absolutamente antagônica, e, para tanto, houve uma aproximação com o materialismo 
histórico, de origem marxista.

Com a substituição do enfoque biopsicológico pelo macrossociológico, é enfatizada 
a hipótese de que o Direito Penal é um instrumento de controle social a serviço das classes 
que detêm o poder político e econômico, fazendo com que somente determinadas pessoas 
de alguns estratos sociais, em sua quase totalidade, sejam alcançadas pelo sistema penal.

O Direito Penal, na verdade, é o principal instrumento de controle das massas 
miseráveis geradas pelo sistema de produção capitalista, no qual a concentração exacerbada 
de renda acaba por gerar excessiva exclusão social.

Contudo, é importante frisar que essa mudança de posicionamento atingida 
pelo avanço das teorias críticas – referente ao entendimento de que o fenômeno da 
criminalização é uma realidade ideologicamente construída, com fins bem delimitados – 
não significa que tais teorias afirmem que os comportamentos danosos à vida social não 
existam. Fique claro que a criminologia crítica, como normalmente apontado por seus 
críticos, não nega a existência de comportamentos socialmente negativos, assim como a 
necessidade de seu controle; não nega que estupros, latrocínios e homicídios são condutas 
extremamente nocivas à convivência social.24

Por fim, a nova criminologia, a criminologia crítica, não propõe uma realidade 
ilusória e impalpável, algo que tenha utilidade apenas nas infindáveis discussões acadêmicas, 
por vezes distanciadas da aplicabilidade prática de suas conclusões, mas sim chama a 
atenção para a urgente necessidade de construção de programas alternativos de política 
criminal,25 objetivando, precipuamente, humanizar o sistema penal, combatendo a 
seletividade que o permeia, assim como deslocar o foco dos delitos afetos aos excluídos 
sociais para aqueles cometidos pelas elites políticas e econômicas. 

23 Para um entendimento abrangente da evolução do pensamento criminológico, consultar Olmo (1973, 
1984), Aniyar de Castro (1982, 1983, 1987, 2000). 

24 Sobre o tema, em definitivo, Christie (2009). 
25 Sobre o tema, Ashworth (2009), Ferrajoli (2006).
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Em outras palavras, é preciso democratizar o cárcere, fazer com que seja conhecido 
e frequentado não só pelas classes miseráveis, mas também pelos social e economicamente 
privilegiados, sendo, portanto, necessário, a partir de tal perspectiva, rediscutir os 
fundamentos do Direito Penal. 

Nesse passo, cumprida a proposta de breve explanação sobre alguns dos marcos 
teóricos que representam a evolução do pensamento penal em matéria de jus puniendi, 
passa-se a discorrer sobre as teorias que sustentam o conceito de Estado Democrático de 
Direito e os limites impostos a este, como caminho inafastável para alcance do desiderato 
final da presente reflexão, que é, como dito, perquirir acerca das teorias que mais guardam 
proximidade com a realidade do fenômeno estudado, com a missão maior de avançar na 
discussão sobre a justificação e a legitimação do poder de punir do Estado.

2 O CONTROLE SOCIAL FORMAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO                
DE DIREITO

Traçadas as linhas teóricas gerais sobre o direito de punir, suas possibilidades, 
limites e, principalmente, razões de existência, deve-se refletir sobre tais fundamentos 
tendo por norte o atual contexto político e econômico que permeia o Estado, atualmente 
denominado de Democrático e de Direito. 

Em outras palavras, imprescindível que se discuta os fundamentos do jus puniendi a 
partir de uma perspectiva totalmente comprometida com o Estado Democrático de Direito, 
investigando se tal função do Estado é legítima ou não, se é coerente ou não o discurso 
apresentado com o escopo de justificar e legitimar o referido direito.26 

Para isso, é importante realizar um acordo semântico, a fim de que não sejam 
confundidas as esferas de aplicação dos recorrentes termos a serem utilizados na 
apreciação do tema.

Assim entendendo, utilizar-se-á o termo fundamentação como substrato inerente ao 
que se quer justificar ou legitimar, em outras palavras, não existe possibilidade de justificação 
ou legitimação do que quer que seja sem que se apresentem fundamentos para tal.

Os fundamentos expostos no âmbito político, por exemplo, buscam justificar e/ou 
legitimar aquilo a que se propõem, uma vez que fundamento é a motivação apresentada 
para justificar determinadas atitudes de poder que, se procedentes, acabam por conferir 
legitimidade a tais atitudes. 

26 Sobre o tema, vide Guimarães (2010).
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Logo, se a motivação é suficiente e as atitudes a serem adotadas se mostram 
procedentes aos olhos dos membros da sociedade, ou pelo menos aos da maioria destes, 
está, em um primeiro momento, justificado/legitimado aquilo que foi proposto, haja vista 
que aceito ou compreendido.

Esse é o caminho a ser percorrido pela lei penal para conferir legitimidade ao 
monopólio do poder de punir estatal, em outras palavras, a questão da legitimação da lei 
penal passa pela aceitabilidade social que venha a ter, e sua justificação ocorre por meio 
dos fins perseguidos ou demandados.27

Portanto, os fins devem justificar o emprego de meios legítimos para uso da violência 
legal pelo Estado. Aqui nos deparamos com o ponto nevrálgico de toda a discussão sobre 
meios e fins do direito de punir – problemas de justificação e legitimação –, que se 
apresenta como o de maior dificuldade a ser enfrentado pela doutrina, vez que, amiúde, 
tais categorias acabam sendo misturadas.

A solução de tal problema não nos parece tão complexa. Entendemos que a questão 
da justificação do Direito Penal deve se dar exclusivamente no âmbito dos fins a que se 
propõe o controle social – a nosso ver, a disciplina social –, e a questão da legitimação, 
exclusivamente na esfera dos meios empregados para a consecução de tal mister, possuindo 
cada uma dessas esferas sua própria fundamentação.

O que justifica a existência do controle social formal e, consequentemente, do 
Direito Penal e do sistema de justiça penal é a clara necessidade que todas as sociedades 
possuem de disciplinar as relações intersubjetivas28 – hodiernamente, com a tendência de 
criminalização da pessoa jurídica, tais relações já não são mais tão intersubjetivas assim. 
Por outro lado, para que tal disciplina seja exercida, necessário que se busquem meios 
para alcance de tal finalidade imanente à própria existência do Estado.

Infere-se do exposto, portanto, que toda a problemática atinente à legitimação do 
Direito Penal não se encontra na esfera dos fins por este perseguido – exclusivamente o

27 Sobre a historiografia da legitimação do castigo, cfr. Rivera Beiras (2003) e Garland (1999).
28 Segundo Muñoz Conde (2005, p. 8-11): “Para regular a convivência entre os homens, estabelecem-se 

normas vinculantes que devem ser respeitadas pelas pessoas enquanto membros da comunidade. O 
acatamento dessas normas é uma condição indispensável para a convivência em sociedade. A ordem 
jurídica e o Estado não são, por conseguinte, mais que um reflexo ou superestrutura de uma determinada 
ordem social incapaz, por si mesma, de regular a convivência de um modo organizado e pacífico. Na 
medida em que a ordem social seja auto-suficiente, poderemos prescindir da ordem jurídica e do Estado”.
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controle social –, e sim no âmbito de elaboração da lei penal29 e, por consequência, nos 
meios utilizados para alcance de tais fins, quais sejam: a positivação dos procedimentos 
processuais penais, a tipificação de condutas, a aplicação das penas e os fins propostos 
para elas – intimidar, reafirmar o valor da norma, neutralizar e/ou ressocializar o infrator. 

Como ilação do até agora desenvolvido, pode-se formular o entendimento de que, 
nos dias atuais, o Direito Penal se apresenta como imprescindível para a existência das 
sociedades organizadas, entretanto, enfrenta sérios problemas quanto à legitimidade na sua 
esfera de elaboração e atuação, na esfera da exequibilidade do controle social, haja vista 
as indiscutíveis características que permeiam a atuação do sistema penal – seletividade, 
estigmatização, caráter simbólico, invulnerabilidade das elites política e econômica, 
segmentação de interesses na elaboração legislativa

Não obstante a indiscutível existência de tais mazelas, em um contexto que toma 
como ponto de partida a legitimidade do contrato social, com base nos fundamentos 
de existência do Estado Democrático e de Direito, deve-se buscar a correção de tais 
problemas, entendendo-se, desde o primeiro momento, que tanto a fundamentação 
como a legitimação do direito de punir devem transcender os critérios da legalidade, 
expandindo-se em direção aos critérios axiológicos que fundamentam a existência do 
regime de governo democrático.  

Dessarte, em razão da amplitude dos fundamentos – que podem ser utilizados 
em prol da ditadura da maioria, assim como por regimes autoritários –, toda a análise da 
justificação e da legitimação do jus puniendi terá como fio condutor os ideais da liberdade 
e da igualdade humanas, em razão mesmo da utilização de tais fundamentos pela maioria 
do pensamento que formulou e formula a doutrina da democracia. 

29 A doutrina alemã, percebendo a problemática que orbita em torno da legitimação do Direito Penal, tem 
realizado intensos esforços em prol do desenvolvimento de teorias que possibilitem avançar na solução 
de tal problema. Atualmente, propõe-se, a partir das teorias da comunicação de Habermas e dos sistemas 
de Luhmann, uma revisão no conceito de bem jurídico. Nas palavras de Müssig (2001, p. 14-15, tradução 
livre): “A mudança pretendida, posteriormente, intenta esboçar os contornos de uma Teoria Institucional 
do Direito, teoria esta que se fundamenta na perspectiva da Teoria da Sociedade, e que, especialmente, 
também poderia constituir a base de ulteriores reflexões em torno do modelo de proteção de bens jurídicos. 
Pois bem, desde a perspectiva desta Teoria do Direito, a Teoria do Bem Jurídico em sua configuração atual 
parece dificilmente sustentável: o problema da legitimação do Direito Penal _ qual é o sentido social, 
qual é o objeto de cada tipo penal individual _ aparece como questão diretamente relacionada com a 
configuração da sociedade, e não como uma questão relativa a determinados bens jurídicos: o Direito 
Penal é garantia do Direito enquanto estrutura da sociedade. Por isso, os critérios de legitimação e 
os padrões de referência devem determinar-se a partir de uma nova perspectiva. Aqui se propõe 
tomar como critério de legitimação a função social da norma de comportamento garantida jurídico-
penalmente; o padrão de referência para a questão da legitimação é, então, os critérios de identidade 
da autodescrição da sociedade”.
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Para tanto, mister que se defina o alcance e as variações de tão controvertido 
termo, haja vista que amiúde utilizado de forma díspar pela doutrina, sendo necessário, 
pois, definir o significado adotado no presente trabalho.30

Yacobucci (2000) sustenta que as regras e os fins são os dois referentes básicos 
de justificação do poder político, logo, a fundamentação primária de tal poder e de seu 
exercício pressupõe uma adequada disposição entre os fins ou bens comuns almejados 
pela sociedade e as normas estabelecidas para consecução de sua proteção. Para o alcance 
dos fins comuns a todos, basicamente tranquilidade, segurança e paz, pode o Estado fazer 
uso da coação penal, desde que não admita decisões aleatórias ou contingentes, e sim 
produza previsibilidade, satisfação de expectativas, certeza e segurança.

Consequentemente, nenhuma consideração fática pode se sobrepor a considerações 
de caráter axiológico, devendo, pois, os valores que instruem a existência de um Estado 
Democrático de Direito se sobrepor, inclusive, às pressões da opinião pública e publicada, 
quer no âmbito da correta aplicação da lei ou da elaboração desta.

Ferrajoli (2002) chama a atenção para o entendimento geral que predomina no meio 
jurídico que advoga ser legítimo, no âmbito interno do Direito, aquilo que é válido, ou seja, 
o Direito elaborado conforme as normas que disciplinam a sua produção. Entende-se que, 
para os objetivos ora pretendidos, tal conceituação se torna insuficiente, sendo necessário 
utilizar também a posição do referido autor relativa à legitimação externa do Direito, por 
assim dizer, é legítimo o Direito quando tido como justo, com base em critérios morais, 
políticos, racionais ou naturais.31

30 Ferrajoli (2002, p. 34) faz uma séria advertência sobre a legitimidade da justiça penal, aduzindo que 
“vinte anos de legislação emergencial, de inflação penal e de progressiva restrição do sistema de garantias 
produziram a perda de legitimidade da justiça penal, que é apenas contingentemente coberta pela 
legitimação viciada e, além disso, imprópria, do consenso popular no confronto dos grandes inquéritos. 
Daí, sobretudo, a necessidade e a urgência de se abrir, finalmente – depois de anos de exceção, de conflitos 
e tensões políticas, crises institucionais, incompreensões corporativas do mundo da justiça –, um período 
de reforma idônea refundando em bases racionais e garantistas o direito penal”. 

31 Ferrajoli (1997, p. 95), no que pertine à validade como critério de legitimidade das leis, explica: “Esta 
concepção puramente formal da validade é, a meu ver, fruto de uma simplificação, que, por sua vez, 
deriva de uma incompreensão da complexidade da legalidade no Estado Constitucional de Direito a que 
nos referimos. O sistema das normas sobre a produção das normas – estabelecido geralmente, nos nossos 
ordenamentos, em nível constitucional – não se compõe efetivamente só de normas formais sobre a 
competência ou sobre o procedimento de criação das leis. Esse sistema inclui também normas substanciais, 
como o princípio da igualdade e os direitos fundamentais, que de diversas formas limitam e vinculam 
o Poder Legislativo, vedando-lhe ou impondo-lhe determinados conteúdos. Por isso uma norma – por 
exemplo uma lei que viole o princípio constitucional da igualdade – embora formalmente existente 
ou vigente, pode ser inválida e como tal suscetível de anulação, por contrariar uma norma substancial 
sobre sua produção”.
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Percebe-se, do exposto, ser o binômio legitimador pautado nos fins e objetivos a 
serem obtidos pelo poder político com o Direito Penal, assim como sua origem, modo e 
estrutura de exercício, aquele que prevalece na doutrina contemporânea. 

No presente escrito, conjugar-se-ão os entendimentos fundindo-os em um só, cuja 
gênese baseia-se no pressuposto do respeito inegociável à dignidade humana, ou seja, é 
legítimo o Direito que tem por fim inexorável o respeito à pessoa, elevando sua dignidade 
a dogma sagrado, haja vista ser a dignidade imanente a todo ser humano a partir de seu 
nascimento, acompanhando-o até o túmulo. 

Dignidade não se ganha nem se perde, não aumenta nem diminui, é como a vida, 
inicia-se com ela e somente com ela se finda,32 não existindo, na tradição democrática, 
quaisquer justificativas que possam obliterar esse entendimento em prol do controle social 
exercido pelo Estado.33

Assim, é legítimo o Direito – tanto no âmbito de sua elaboração quanto no plano de 
sua aplicação – pautado nos princípios constitucionais que colocam os direitos imanentes 
ao homem acima de qualquer negociação, privilegiando os valores que atendam à 
concretização de uma existência digna.34

Democracia e jus puniendi são o cerne da questão. No atual momento global, 
como coadunar as teorias que fundamentam o direito de punir com as possibilidades 
de acesso às promessas democráticas, o que, em última instância, garantiria a fruição de 
direitos imanentes à dignidade do homem? 

O Direito Penal se justifica, como dito, por apresentar como fins o asseguramento 
da paz, da segurança e a possibilidade de harmônica convivência social, além de constituir 
um obstáculo contra a arbitrariedade e a violência que indefectivelmente aflorariam no seio

32 Segundo Rabenhorst (2001, p. 14): “O termo dignidade, do latim dignitas, designa tudo aquilo que merece 
respeito, consideração, mérito ou estima. Apesar de a língua portuguesa permitir o uso tanto do substantivo 
dignidade como do adjetivo digno para falar das coisas (quando dizemos por exemplo que uma moradia 
é digna), a dignidade é acima de tudo uma categoria moral que se relaciona com a própria representação 
que fazemos da condição humana, ou seja, ela é a qualidade ou valor particular que atribuímos aos seres 
humanos em função da posição que eles ocupam na escala dos seres”.

33 Em sentido contrário, consultar a doutrina do Direito Penal do inimigo. Por todos, Cancio Meliá e Gómez-
Jara Diez (2006).

34 Sobre o tema, Canotilho (2003), Dias (2001), Dias e Andrade (1997). 
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da comunidade se não houvesse a interferência estatal, na forma da potestade punitiva, 
para a resolução dos mais graves conflitos.35 

Concretiza-se, pois, na esfera de elaboração e aplicação das normas penais, uma 
clara relação dialética – cuja busca pelo equilíbrio é, talvez, a mais importante missão do 
Estado o exercício do jus puniendi – entre o interesse em eliminar a violência criminal e 
o interesse em diminuir a própria violência do sistema penal, não podendo ser olvidada 
a violência estrutural, apontada pela criminologia crítica como principal caldo de cultura 
para a emergência de comportamentos desviantes.36

Desse modo, o Estado Democrático de Direito, para que possa concretizar os 
fundamentos que permitam alcançar a justificação – possibilidade de convivência coletiva 
harmônica pela via da disciplina das relações intersubjetivas – e a legitimação no âmbito 
do exercício do poder punitivo – aplicação da lei penal pautada na legalidade e igualdade 
–, necessariamente, deve ter como objetivo principal diminuir ao máximo a violência 
estrutural que se apresenta como produto inexorável do modelo de produção capitalista, 
elaborar leis penais que possuam efetividade para o exercício do controle social e combater, 
veementemente, toda a violência que atualmente permeia tanto a elaboração da legislação 
penal – casuística, de emergência, segmentada, desorganizada, entre tantos outros adjetivos 
desabonadores – como, principalmente, a sua aplicação.37 

Neste ponto, interligam-se, de modo claro, as várias teorias utilizadas no primeiro 
item da presente exposição.

Tanto a Teoria Geral da Anomia (TGA) como a escola de Chicago, e a própria 
criminologia crítica, entendem, embora sob nomenclatura diferente e maior ou menor 

35 Nessa linha de raciocínio, Ferrajoli (2006, p. 268) sustenta que: “[...] Esse outro mal é a maior reação – 
informal, selvagem, espontânea, arbitrária, punitiva mas não penal – que, na ausência das penas, poderia 
advir da parte do ofendido ou de forças sociais ou institucionais solidárias a ele. É o impedimento deste 
mal, do qual seria vítima o réu, ou, pior ainda, pessoas solidárias ao mesmo, que representa, eu acredito, 
o segundo e fundamental objetivo justificante do direito penal. Quero dizer que a pena não serve apenas 
para prevenir os delitos injustos, mas, igualmente, as injustas punições”. Yacobucci (2000, p. 318, tradução 
nossa), por seu turno, entende que “o conflito, portanto, perturba não só aos implicados no problema 
senão que, segundo seu nível de importância e transcendência, põe em crise os pressupostos mesmo de 
convivência. Daí, então, que sejam dois os motivos que justificam uma instância supra-individual que se 
interesse e assuma a problemática do conflito que se concretiza em discórdia, desordem ou agressão. De 
um lado a afetação de algum bem particular ou socialmente relevante ou as normas sobre eles fundadas, 
do outro a ruptura do marco normativo exigido pela convivência em comum e que inclui a necessidade de 
reafirmar sua importância e impedir uma resposta privada que esteja sujeita primordialmente às instâncias 
emotivas do afetado e a um processo infinito de violência”.   

36 Vide Silva Sánchez (1992).
37 Sobre o tema, Guimarães e Rêgo (2009).
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amplitude na abordagem, que a principal causa para o cometimento de comportamentos 
lesivos ou desviados são os fatores de tensão38 que assolam a sociedade.

Tais fatores de tensão, denominados pela escola de Chicago como desorganização 
urbana, e pela criminologia crítica, como violência estrutural, devem ser priorizados no 
Estado Democrático de Direito. No âmbito da justificação do direito de punir, a atenuação 
de tais fatores pelo desenvolvimento de políticas públicas sociais inclusivas é requisito 
inafastável para o alcance de tal desiderato, já no âmbito da legitimação, o controle social 
formal deverá ser exercido levando-se em consideração a existência de tais fatores de 
tensão, como forma, inclusive, de minorar a desigual aplicação da lei penal.39 

Em suma, o asseguramento da paz, da segurança e da possibilidade de convivência 
social harmônica seria condição necessária para justificar a existência do Direito Penal, 
mas não suficiente para legitimar a sua aplicação.

 Tais objetivos já eram propostos pelo Estado Absoluto, e o que existia era um 
Direito Penal do terror. Apesar de os fins continuarem sendo, em uma última análise, 
os mesmos, os meios utilizados para se configurarem como legítimos necessariamente 
devem ser bem menos grotescos – tortura, penas cruéis, juízos de exceção, aplicação 
desigual de lei, entre outras barbaridades – que os usualmente praticados naquela época 
e, infelizmente, ainda, atualmente. 

Logo, somente a esfera justificadora não é suficiente, pois os fins não podem justificar 
os meios, é imprescindível a construção de meios idôneos, legítimos para o alcance de 
fins previamente justificados. 

Assim, em uma última análise, o que justifica a existência do Estado e, por 
consequência, os fins perseguidos pelo Direito Penal é a permanente construção de um 
sistema de controle social que garanta a fruição das liberdades democráticas, ou seja, a 
possibilidade de convivência coletiva pela disciplina das relações intersubjetivas. Os meios 
para alcance de tal fim dirão se é legítimo ou não o exercício desse controle social, dirão 
exatamente se o modo como este é aplicado por meio das punições se coaduna com os 
princípios basilares do Estado Democrático de Direito. 

38 Segundo Agnew (2009, p. 171-172, tradução livre): fatores de tensão são, por definição, acontecimentos 
e condições perturbadores. Não surpreendentemente, portanto, vivenciar fatores de tensão faz as pessoas 
sentirem-se mal. Isto é, fatores de tensão contribuem para uma ou mais emoções negativas, como raiva, 
frustração, depressão, desesperança. Essas emoções negativas criam no indivíduo a necessidade de medidas 
corretivas. Os indivíduos sentem-se abalados e querem fazer algo a respeito. Como indicado anteriormente, 
o crime é uma das formas de lidar com os fatores de tensão.

39 Sobre a teoria da culpabilidade compartilhada entre o agente infrator e o Estado, cfr. Guimarães (2009).



175Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 7, p. 157-184, jul./dez. 2012

Dessa forma, conceituado o que seja o direito de punir do Estado, feitas as devidas 
aproximações deste com o Estado Democrático de Direito, e partindo-se do inafastável 
pressuposto segundo o qual só quem pode garantir a elaboração legislativa penal coerente 
e a aplicação justa, segura e igualitária do jus puniendi é a concretude democrática, por 
meio de uma composição demográfica racional,40 serão desenvolvidos no último tópico 
os lineamentos teóricos de aproximação entre o direito de punir e a democracia. 

3 DEMOCRACIA E JUS PUNIENDI: UMA APROXIMAÇÃO NECESSÁRIA 

Inobstante o entendimento de respeitosa parte das teorias sociológicas afirmar que 
o Estado e o controle social pertencem a tradições intelectuais distintas, estando inclusive 
situados, enquanto conceitos históricos, em épocas e, portanto, situações históricas 
absolutamente diversas,41 assim como que a democracia, enquanto forma de governo, 
apresenta antinomias e dificuldades que lhe são imanentes – um dos grandes problemas 
da democracia seria a manipulação das massas em prol de interesses segmentados de 
manutenção e/ou alcance do poder –, volta-se a ratificar, como ponto de partida para 
a reflexão final no presente trabalho, a hipótese segundo a qual é no âmbito do Estado 
Democrático de Direito que se dá a ambiência exclusiva para o exercício do controle social 
formal mais adequado às exigências imanentes à dignidade da pessoa humana.

Tal escolha não é caprichosa ou aleatória, vez que as importantes distinções que o 
corpo social, ao longo da história, faz do bem e do mal, do justo e do injusto, do certo e 
do errado, conectadas às questões de escolha do melhor regime político, de legitimidade 
do poder soberano, dos limites entre o público e o privado, podem e devem levar a 
determinadas tomadas de posição.

Entende-se, portanto, que deve haver um ponto de partida que sirva de referencial 
para a construção de qualquer teoria no âmbito político, e tal ponto precisa ser fornecido 
pela profunda reflexão crítica acerca do pensamento que moldou e ainda molda as bases 
de existência do Estado moderno.

É pacífico que desde Maquiavel,42 e seu entendimento sobre a importância de um 
poder soberano que proporcionasse segurança e proteção, a partir de relações políticas, e 

40 Termo cunhado por Gramsci. 
41 Sobre o assunto, Melossi (1992).
42 Vide Maquiavel (1979).
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não religiosas, passando por Hobbes,43 e a sua percepção sobre a necessidade de construção 
de uma ordem social com bases racionais, escoradas no livre-arbítrio dos homens – que 
os transformariam de indivíduos pertencentes a um estado de natureza, no qual tudo era 
permitido e imperava a anarquia, em súditos legais, com direitos e obrigações –, todo o 
pensamento político foi sendo construído tendo por referência os conceitos acima citados 
sobre o que é certo ou errado, pertencentes às percepções comuns que sobreviveram ao 
tempo – alguns denominam de direito natural –, assim como sobre a premissa da necessária 
existência de um ente que disciplinasse a sociedade, isto é, o Estado.    

Importante ressaltar que a lapidação de tal pensamento ocorreu e ainda ocorre, até 
mesmo pelas exigências contextuais, visto que o próprio Locke,44 considerado discípulo 
de Hobbes, acabou por refrear os poderes do Leviatã, limitando a atuação do Estado, 
exatamente por perceber a importância do reconhecimento dos direitos humanos na 
relação dos súditos para com o ente estatal, mediante copacto social.

Enfim, desde o século XVI vem sendo ininterruptamente moldado um pensamento 
que justifique a existência do Estado moderno – seja ele capitalista, socialista, comunista ou 
outra forma menos difundida –, bem como teorias que legitimem sua atuação no âmbito 
do controle social, e é essa a fonte que deve alimentar as atuais discussões sobre o tema45.   

Não obstante o exposto, admitem-se como procedentes todas as críticas feitas 
à utilização hodierna do Direito Penal, inclusive as mais intensas, como as formuladas 
pelas teorias do conflito, mormente, o caráter simbólico, seletivo e estigmatizante que 
permeia a aplicação do jus puniendi estatal e a absoluta ineficácia na aplicação das penas, 
principalmente, as privativas de liberdade.46

Por outro lado, é necessário avançar, encontrar soluções dentro do que seja factível. 
Infelizmente, não se acredita ser factível, no atual contexto social, político e econômico 
que permeia a ordem mundial de forma geral e o Estado brasileiro, de forma mais 
particularizada, a adoção das teorias abolicionistas,47 a título de exemplo. 

A partir de tal desiderato, portanto, o primeiro ponto a ser enfrentado reside no 
campo teórico, das ideias, e passa pela discussão dos fins atribuídos às penas.

43 Vide Hobbes (2006).
44 Vide Locke (1994).
45 Importante ressaltar a importância do pensamento de Marx (1980) no âmbito do controle social.
46 Sobre o tema, Guimarães e Rêgo (2009). 
47 Vide Hulsman (1989).
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É preciso resgatar, antes de tudo, a coerência do discurso que objetiva legitimar a 
aplicação de penas no meio social.

Partindo do pressuposto de que o Estado é formado por diversos órgãos com os 
mais distintos fins, todos vinculados às políticas públicas de desenvolvimento humano, 
como o Sistema Único de Saúde (SUS), a rede pública de ensino, o Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS), entre tantos outros, deve-se entender que cada segmento de 
tais políticas está voltado para uma finalidade específica.

Logo, não será na rede de seguridade social que as pessoas deverão procurar 
atendimento médico, também não irão se dirigir para as escolas públicas a fim de requerer 
aposentadoria, por exemplo. 

Infere-se de tal argumento ser difícil compreender quais as razões que levam a 
doutrina a indicar como finalidades do controle social formal algo que não está, pelo menos 
dentro de uma ordem lógica, na esfera de suas atribuições.

Em suma, o objetivo do controle social formal, pela implementação de políticas 
criminais e de segurança pública – elaboração e aplicação do Direito Penal, assim como 
de outras atividades que objetivem manter as possibilidades mínimas de convivência 
social –, deve ter por norte única e exclusivamente a disciplina da sociedade, a 
manutenção das possibilidades de convivência entre os diversos grupos e interesses 
que compõem as relações intersubjetivas no meio social. 

Assim, questões de educação, reeducação ou neutralização dos infratores, de 
intimidação ou reafirmação do valor da norma para os atores sociais, de satisfação 
para a vítima e/ou seus familiares não são aptas a legitimar a aplicação das penas, 
vez que se encontram fora do âmbito do disciplinamento da sociedade pela via do 
controle social formal.

Tais efeitos da pena podem até ser desejados e, em determinadas situações, se 
concretizar, entretanto, como consequências possíveis, não como fatores legitimantes, até 
mesmo porque em relação a determinadas teorias há uma clara incongruência semântica 
entre os termos, visto que não há como conciliar a punição, que acarreta um mal, com 
educação ou (res)socialização, que representa algo positivo.

A aplicação da pena se justifica, e só pode se justificar, em razão do fim para o qual 
foi pensado e criado o controle social formal: exclusivamente a disciplina dos cidadãos 
como pressuposto de existência da própria sociedade organizada pela via da proteção e 
manutenção da ordem jurídica.

Assim, a educação fica a cargo da rede pública de ensino, a saúde sob 
responsabilidade dos hospitais públicos e a seguridade social garantida pelo INSS, enquanto 
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a proteção contra atos que atentem contra a própria existência da sociedade organizada 
fica sob a responsabilidade do sistema de controle social formal ou sistema penal.

A partir de tais fundamentos, não há mais como atacar a utilização das penas 
em razão de não educarem ou reeducarem, de não intimidarem, neutralizarem só 
parcialmente o infrator, de não ser comprovável que reafirmem o valor da norma, ou 
de que a vítima e/ou os familiares não se sentiram compensados com a aplicação da 
reprimenda penal. O fator de mensuração da legitimidade das penas vai se dar no 
espaço da segurança pública, a saber: se a aplicação das penas está alcançando ou não 
o objetivo de disciplinar a sociedade.

Nesse viés, parece coerente o discurso neorretribucionista, que, apropriando-se da 
categoria durkheimiana de consciência coletiva, vê na aplicação das penas a satisfação e a 
consolidação de sentimentos coletivos referentes aos valores que devem reger a sociedade, 
quais sejam: a consciência ética, a justiça, a fidelidade à lei, à autoridade do Estado e à 
segurança da ordem jurídica.48   

Longe de ser atribuída à pena a satisfação de necessidades emocionais de punição 
ou, em outras palavras, necessidades sociais de vingança, o neorretribucionismo entende 
que a efetiva aplicação da pena remove os efeitos da perturbação do equilíbrio intrapsíquico 
coletivo, do alarme social causado pelo fato criminoso, funcionando a pena como agente 
reintegrador dos valores sociais fundamentais da vida coletiva que foram turbados pelo 
delito, ou seja, o que legitima a aplicação das penas é a função de instrumento mantenedor 
da ordem jurídica e, consequentemente, da ordem social.

Como consectário lógico, pode-se afirmar que o neorretribucionismo encontra 
suas origens na genialidade de Hegel, que já no início do século XIX defendia a ideia de 
que “a pena é a negação da negação do direito”, ou seja, o crime é a negação da ordem 
jurídica, a pena ao ser aplicada nega o crime e, consequentemente, reafirma a ordem 
jurídica.49 Logo, claro está que, desde Hegel, a aplicação da pena consolida e reforça o 
sentimento coletivo profundo de justiça e, inexoravelmente, os sentimentos de respeito e 
fidelidade à lei e à ordem constituída.

Ademais, importante pontuar que, somente no âmbito das teorias retribucionistas, 
a ideia de proporcionalidade na aplicação da pena em razão da culpabilidade do agente 
infrator encontra guarida, vez que na esfera da retribuição nenhuma razão de Estado – 

48 Por todos, Morselli (1997). Sobre as perspectivas do retributivismo, Tonry (2011a).
49 Vide Hegel (1997). A atual teoria da prevenção geral positiva, atribuída à vertente funcionalista do Direito 

Penal, nada mais é que a aplicação dos cânones retribucionistas ou neorretribucionistas aos fundamentos 
sistêmicos do Estado, não representando, portanto, nada de novo. 
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quer de política criminal ou de segurança pública – autoriza a aplicação da pena fora do 
estrito campo da proporção entre o mal cometido e a punição aplicada.50

Não obstante o exposto, forçoso reconhecer a crítica contumaz que se faz ao 
posicionamento neorretribucionista relativa à questão da natureza e do conteúdo da ordem 
jurídica a ser protegida pelo Direito Penal. 

Essa crítica perfaz o segundo problema a ser necessariamente abordado no presente 
texto, haja vista que, superado o plano das ideias, o plano teórico-abstrato, é preciso que 
se enfrente a realidade das coisas.

Sendo de viés mais concreto e prático, esse segundo problema é o relativo à 
má elaboração e aplicação do Direito Penal, que se refletem nas suas altas taxas de 
impunidade – nos delitos de colarinho branco, é maior que nos delitos praticados pelas 
classes economicamente desfavorecidas, entretanto, é alta em qualquer das duas esferas 
–, na elaboração segmentada da lei em defesa de determinados interesses, na brutalidade 
policial, na indiferença do Ministério Público e da Magistratura para com os selecionados 
pelo sistema para a efetiva aplicação da lei penal – formularização da justiça: todas as 
peças jurídicas estão prontas para imediata aplicação, é só trocar o nome do réu e, se 
necessário, adequar o relatório –, na desumana aplicação da pena privativa de liberdade, 
entre outras tantas mazelas.

Defende-se a ideia de que os percalços oriundos das próprias estruturas de poder 
e de seu exercício somente poderão ser enfrentados e superados na própria esfera deste, 
ou seja, problemas ligados ao mau exercício dos governos que se dizem democráticos 
deverão ser corrigidos no âmbito do desenvolvimento da democracia.

Os problemas comuns às sociedades politicamente organizadas, como os privilégios 
de classe, as desigualdades de oportunidades, as injustiças sociais, enfim, se justo ou não 
o contexto social no qual estão inseridas, é um problema atinente à concretização dos 
ideais de democracia, e não um problema que possa atingir as bases de legitimação do 
controle social, vez que o mau uso dos meios disponíveis para disciplina social não pode 
invalidar os fundamentos teóricos que comprovam a necessidade dela.    

50 Todas as outras teorias penais que se propõem a legitimar a aplicação das penas, salvo melhor juízo, acabam 
por privilegiar o alcance das proposições de políticas criminais sem maiores preocupações em resguardar 
um dos fundamentos basilares do Direito Penal que é a proporção entre o grau de lesividade da prática 
criminosa e a sanção correspondente à mesma, ou seja, não há limites imanentes às teorias intimidatórias 
e neutralizadoras. Nunca demais lembrar as advertências de Kant (1989), para quem _ o homem não pode 
ser meio para qualquer propósito, vez que o homem é um fim em si mesmo. 
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Decorrência lógica de tal posicionamento é a defesa da luta popular pela 
concretização de uma composição demográfica racional, a qual pressupõe o incremento 
da cidadania, enquanto categoria que se explica pela inserção política dos membros da 
sociedade, ou seja, possibilidades de escolha responsável dos representantes político-
partidários e cobrança desses representantes no que pertine às plataformas delineadas 
nas campanhas51 e nos programas dos partidos. 

Os Estados Democráticos devem primar pelo controle social ativo, que significa 
fomentar comportamentos mais que proibi-los, característica maior das políticas públicas de 
inclusão social. Em Estados nos quais impera a violência estrutural, a principal característica 
do controle social é a absoluta reatividade, ou seja, proíbem-se comportamentos que são 
consequência necessária de tal tipo de gestão, em última instância, criminaliza-se a pobreza.

Boas escolhas no âmbito da representação política levarão, em médio prazo, a 
uma configuração do controle social formal que tenha por referência o entendimento 
segundo o qual as decisões sobre os lineamentos gerais de política criminal devem ser 
tomadas antes do combate específico a determinado tipo de delinquência, ou seja, a base 
da política criminal serão os princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito, de 
forma inflexível, e as especificidades no combate aos comportamentos desajustados é que 
deverão ser pauta de discussão sobre a melhor maneira de enfrentá-los.52

Esse é o ponto de partida para a implantação dos microssistemas penais.53 Isso 
significa que as práticas delitivas têm as suas especificidades e é a partir delas que deve 
ser construído um programa de política criminal específico, tendo por referencial maior 
os direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal.

Dessa forma, em um regime democrático substancial, as políticas criminais a serem 
desenvolvidas, necessariamente, devem se configurar como instrumentos de transformação 
social inclusiva, e não, como ocorre atualmente no Brasil, como instrumento de agressão, 
opressão e estigmatização dos menos favorecidos, cujo objetivo principal é a manutenção 
do status quo, em outras palavras, a democracia não se coaduna com o Direito Penal 
funcionando como garantidor de privilégios e blindagem das elites políticas e econômicas. 

51 Vide Andrade (1993).
52 Sobre o tema, vide, Diez Ripollés (2012).
53 Os microssistemas penais seriam instrumentos de política criminal diferenciados, pois os comportamentos 

delituosos seriam enfrentados de forma específica, a partir de suas peculiaridades, ou seja, uma política 
criminal específica para os delitos de trânsito, outra para a violência doméstica, outra para os delitos 
contra as ordens tributária e econômica, e assim sucessivamente, tendo por objetivo principal equilibrar 
as exigências coletivas e os direitos individuais, mas, principalmente, combater a seletividade penal.  
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Em suma, não é abrindo mão do controle social formal ou tentando deslegitimar a 
atuação do Estado54 e, consequentemente, a aplicação do Direito Penal que serão resolvidos 
os problemas da violência estrutural e de seu consectário lógico, a violência criminal.

Todos os problemas ligados à política somente serão solucionados no próprio âmbito 
desta: precisa-se avançar na órbita de implementação de uma democracia substancial, 
na qual, em um contexto ideal, todos os membros do corpo social possam fazer escolhas 
responsáveis, de maneira racional. Imprescindível que os componentes da sociedade 
aprendam a controlar o poder que disponibilizam para seus representantes legais.

Por fim, a partir de tais convicções, o Direito Penal será aplicado paulatinamente 
de modo menos seletivo, vez que, com o desenvolvimento da democracia, com a 
concretização de uma democracia substancial, necessariamente haverá uma abertura para 
a punição dos delitos que atentem contra esta, que são precipuamente os delitos ligados 
ao exercício da política e à economia, e a seletividade soará como algo incompatível com 
esses novos tempos.

54 Estudos sobre a legitimação do Direito Penal a partir de novas perspectivas de interpretação do bem jurídico 
podem ser encontrados em Müssig (2001).
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RESUMO

No presente artigo se pretende analisar as possíveis influências do pensamento de Rousseau 
no Direito Penal atual, abordando em especial a cláusula de igual tratamento oriunda 
de sua obra filosófica. Assim, o objetivo é justificar, com base na proposta de Rosseau, 
a ilegitimidade da existência de um Direito Penal do Inimigo, em que o Estado afasta a 
proteção jurídica a determinados cidadãos, bem como de um Direito Penal do Amigo, em 
que o Estado imuniza determinados cidadãos do alcance das normas e da repressão penal.

Palavras-chave: Rosseau. Direito Penal do Inimigo. Direito Penal do Amigo. Cláusula de 
Tratamento Igualitário.

ABSTRACT

This article intent to analyze the possible influences of Rousseau’s thought in the current 
Criminal Law exploring, manly, the equal treatment clause which came from his philosophical 
work. Therefore, tracing reasons based on Rousseau’s proposal, the illegitimacy of the 
existence of an Enemy’s Criminal Law, when the State removes legal protection from certain 
citizens, as well as of an Friend’s Criminal Law, when the State immunize certain citizens of 
the reach of criminal standards and prosecution. 

Keywords: Rousseau. Enemy’s Criminal Law. Friend’s Criminal Law. Clause of Equal Treatment. 
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Jean-Jacques Rousseau, nascido no dia 28 de julho de 1712, em Genebra (Suíça), 
e falecido em 26 de julho de 1778, na cidade de Ermenoville (França), foi um iluminista, 
romântico, antecipador de Kant e precursor de Marx, definido pelo poeta H. Heine como 
“a cabeça revolucionária da qual Robespierre nada mais foi do que a mão executora”, e 
considerado o maior pensador do século XVIII.1

Contribuiu com trabalhos em diversos domínios: música, teatro, romance e política. 
Discorreu sobre os temas mais candentes da política de sua época, como “a passagem 
do estado da natureza ao estado civil, o contrato social, a liberdade civil, o exercício 
da soberania, a distinção entre o governo e o soberano, o problema da escravidão, o 
surgimento da propridade”.2

Diante dessa vasta produção, surge a seguinte pergunta: o que pode o Direito Penal 
de hoje aprender com a obra de Rousseau?

Para responder a essa indagação – e o objetivo aqui não é fazer um apanhado 
histórico do pensamento de Rousseau, mas sim identificar o que, ainda, é atual na sua obra 
para o Direito Penal –, seguiremos o conselho de Michel Villey, que alerta: não podermos 
– no estudo de autores do passado – “exumar indiferentemente, na poeira infinita dos 
fatos históricos, qualquer estranheza arqueológica que seja”. Devemos reviver tão somente 
aquilo que “merece ser defendido” e, em vez de nos concentrarmos nas “partes mortas” 
e nos “movimentos que provocaram seu desaparecimento”, é preferível que retenhamos 
“de nossa herança o que vale ser conservado”.3

Inegavelmente, a obra de Rousseau, ainda hoje, tem forte influência em vários 
temas da teoria do Estado, como na afirmação da soberania do povo, na consciência de 
que existem interesses coletivos distintos dos interesses de cada membro da sociedade e 
na igualdade como um dos objetivos fundamentais da sociedade.4

Essa última ideia – igualdade entre os membros da sociedade – é que merece, a 
nosso sentir, um melhor aprofundamento, pois apresenta interessante horizonte para o 
nosso Direito Criminal.

Rousseau, no seu livro Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade 
entre os homens, denuncia a legitimação da desigualdade operada pelo contrato social, 

1 REALE, Giovanni. História da filosofia: do humanismo a Kant. São Paulo: Paulus, 1990. p. 755.
2 NASCIMENTO, Milton Meira do. Rousseau: da servidão à liberdade. In: WELFORT, Francisco C. (Org.). 

Os clássicos da política. 14. ed. São Paulo: Ática, 2006. p. 191 e 194.
3 VILLEY, Michel. O direito e os direitos humanos. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 15.
4 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 16.
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afirmando que, diante das promessas de um pacto social apresentadas pelos ricos, todos, 
especialmente os homens grosseiros e fáceis de seduzir, 

correram ao encontro de seu grilhões, crendo assegurar sua liberdade. [...] Tal foi ou deveu 
ser a origem da sociedade e das leis, que deram novos entraves ao fraco e novas forças 
ao rico, destruíram irremediavelmente a liberdade natural, fixaram para sempre a lei da 
propriedade e da desigualdade, fizeram de uma usurpação sagaz um direito irrevogável 
e, para proveito de alguns ambiciosos, sujeitaram doravante todo o gênero humano ao 
trabalho, à servidão e à miséria.5

Diante dessa situação de injustiça e desigualdade, Rousseau afirma que a única 
forma legítima de contrato social é aquela fundada em uma cláusula de igualdade entre 
as partes contratantes.

Assim, ao falar das cláusulas do contrato social, o autor assevera:

Essas cláusulas, bem compreendidas, reduzem-se todas a uma só, a saber: a alienação 
total de cada associado com todos os seus bens, à comunidade inteira. Em primeiro lugar, 
como cada um se dá por inteiro, a condição é igual para todos e, sendo igual a condição 
para todos, ninguém tem interesse em torná-la onerosa aos outros.6

Arremata, ainda: “não há associado sobre o qual não se adquira o mesmo direito 
que lhe concederam sobre cada um”.7

Ele finaliza o Livro I da sua obra O contrato social com o seguinte parágrafo:

Terminarei este capítulo e este livro com uma observação que deve servir de base a todo 
sistema social: é que, ao contrário de destruir a igualdade natural, o pacto fundamental 
substitui por uma igualdade moral e legitima o que a natureza pode ter criado de 
desigualidade física entre os homens; podendo ser desiguais em força ou gênio, eles se 
tornam todos iguais por convenção e direito.8

5 NASCIMENTO, Milton Meira do. Rousseau: da servidão à liberdade. In: WELFORT, Francisco C. (Org.). 
Os clássicos da política. 14. ed. São Paulo: Ática, 2006. p. 195.

6 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. Tradução Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM, 2008. p. 33. 
7 Op. cit., p. 34. 
8 Op. cit., p. 41. 
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É inevitável, assim, desvelar da doutrina de Rousseau, especialmente dos trechos 
acimas transcritos, a conclusão de que a igualdade,9 juntamente com a liberdade, ostenta 
um aspecto nuclear do seu contrato social, conforme, inclusive, corrobora Dalmo de 
Abreu Dallari:

Tendo partido da afirmação da existência de uma liberdade natural, que a sociedade visa 
proteger, não aniquilar, Rousseau se refere também à igualdade natural, dizendo que, 
longe de destruí-la, o pacto fundamental procede a uma correção, suprindo as deficiências 
resultantes de desigualdade física e fazendo com que os homens, podendo ser desiguais 
em força ou engenho, se tornem iguais por convenção e direito. Por isso tudo ele próprio 
formula a conclusão de que, se indagarmos em que consiste precisamente o maior bem 
de todos, que deve ser o fim de toda legislação, encontraremos dois objetos principais: 
liberdade e igualdade.10 

E esse ponto fundamental da teoria de Rousseau, sem sombra de dúvidas, deve 
servir de inspiração a um Direito Penal impessoal, sem amigos nem inimigos.

Veja-se que, a toda evidência, da adoção da cláusula de igualdade não decorre 
necessariamente a filiação a teses contratualistas, que têm, atualmente, recebido críticas 
consistentes11, apesar do destaque alcançado por autores neocontratualistas, como John 
Ralws, James Buchanan e Robert Nozick.12

9 “Os princípios de liberdade e igualdade política, formulados por ele (ROUSSEAU), constituíram as 
coordenadas teóricas dos setores mais radicais da Revolução Francesa (Robespierre era seu fervoroso 
seguidor) e inspiraram sua segunda fase, quando foram destruídos os restos da monarquia e foi instalado 
o regime republicano, colocando-se de lado os ideais do liberalismo de Voltaire e de Montesquieu 
(1689-1755)” (CHAUÍ, Marilena. Prefácio. In: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social e ensaio 
sobre a origem das línguas. São Paulo: Nova Cultural, 1999. v. 1. p. 20).

10 DALLARI, Dalmo de Abreu. Op. cit., p. 17-18.
11 Criticando o contratualismo, Roberto Gargarella afirma: “[...] encontramos (razões) para ver com 

desconfiança o tipo de contrato que Hobbes defenderia, existem várias outras razões para sermos céticos 
também diante do tipo de contrato hipotético proposto por Rawls. Em uma típica crítica aplicável tanto 
a Rawls como a Locke, Rousseaus ou Hobbes, muitos objetam o contratualismo afirmando que não tem 
sentido pensar em contratos que na prática não existem. Perante Locke, Rousseau ou Hobbes, essa oposição 
vem simplesmente desmentir a existência de algo como um contrato original ‘real’, presente no início 
da vida civilizada: Quem firmou esse contrato? Onde ele ficou registrado? Quanto a Rawls, que nos fala 
de um contrato hipotético, o questionamento seria diferente. Nesse caso alguém poderia perguntar-se: 
Para que me serve saber qual acordo teria firmado em certas condições ideais que estão completamente 
afastadas do que é minha vida presente? Nesse sentido, todos nós acharíamos incompreensível que 
alguém se aproximasse de nós pedindo que cumpríssemos um acordo que, se tivesse sido proposto ontem, 
certamente teríamos aceito. O fato de que, hipoteticamente, teríamos aceito esse acordo não significa que 
hoje alguém possa nos obrigar a cumpri-lo realmente, quando de fato não firmamos nenhum compromisso 
desse tipo” (GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Ralws: um breve manual de filosofia 
política. Tradução de Alonso Reis Freire. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 17-18). 

12 BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de política. 4. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1992. p. 282-283. 
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Um Direito Penal informado pela cláusula de igual tratamento (impessoal), como 
dito acima, veda tanto um excesso do Direito Penal com relação a determinadas pessoas 
(os inimigos) quanto uma insuficiência em relação a outras (os amigos).

A ideia de inimigo no Direito Penal foi ressuscitada13 contemporaneamente pelo 
alemão Günther Jakobs.14

O curioso é que Jakobs utiliza como “fundamentação” jusfilosófica ao denominado 
Direito Penal do Inimigo15 teses contratualistas, citando Fichte, Hobbes e Rousseau, 
invocando, também, a doutrina de Kant,16 sob o argumento17 de que: 

são especialmente aqueles autores que fundamentam o Estado de modo estrito através 
de um contrato os que representam o crime como uma violação de contrato por parte 
do infrator, que, a partir de então, não mais participa de seus benefícios ele deixa de 
viver com os outros numa relação jurídica.18

Jakobs afirma que Rousseau sustenta “que todo ‘malfeitor’ que agride o ‘Direito 
Social’ deixa de ser ‘membro’ do Estado, porque está em guerra contra este”.19

13 Conforme informa Eugenio Raúl Zaffaroni: “o conceito (de inimigo) tem origem no direito romano e o 
autor que trabalhou o tema com maior coerência na teoria política foi Carl Schmitt, que, por sua vez, não 
fez mais do que resgatar e precisar o conceito tradicional proveniente do direito romano” (ZAFFARONI, 
Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Tradução de Sérgio Lamarão. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
2007. p. 21).

14 JAKOBS, Günther. Direito penal do inimigo. Tradução de Gercélia Batista de Oliveira Mendes. 2ª tiragem. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

15 Utilizaremos o termo Direito Penal do Inimigo por já ser o termo consagrado, muito embora o correto seja 
dizer Direito Penal contra o Inimigo, conforme alertou Canotilho: “Dizemos contra o inimigo e não do 
inimigo porque o genitivo de sugere sentidos contraditórios” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos 
sobre direitos fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 236).

16 JAKOBS, Günther. Op. cit., p. 3-23.
17 Sobre essa argumentação filosófica, Zaffaroni afirma, com certa ironia, que Jakobs coloca: “uma disjuntiva 

polarizante nada comum, mostrando como posições radicais as de Rousseau e Fichte, para quem todos 
os delinqüentes seriam inimigos, e como posições moderadas as de Hobbes e Kant, para quem só alguns 
o seriam. Esta polarização entre Rousseau e Fichte por um lado, e Hobbes e Kant por outro, é totalmente 
original. Com efeito, não é nada corrente no campo da filosófica que os mencionados pensadores sejam 
contrapostos desta forma. O que ocorre usualmente é opor Hobbes a Locke e, nesta questão, Kant é 
contraposto a Feuerbach. Por outro lado, as posições de Rousseau e de Fichte não são tão radicais, pois 
de seus textos não surge nenhuma evidência de que eles tenham pretendido considerar inimigos todos 
os delinqüentes, ao menos sem matizes tão importantes que neutralizem, em grande medida a primeira 
afirmação” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Tradução de Sérgio Lamarão. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2007. p. 121).

18 JAKOBS, Günther. Op. cit., p. 4.
19 JAKOBS, Günther. Ibid., loc. cit.
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A respeito de Fichte, fala que: “quem, por vontade ou imprudência, abandona o 
contrato civil numa parte em que, no contrato, contava-se com sua ponderação, perde, 
a rigor, todos os seus direitos como cidadão e como ser humano, quedando-se destituído 
de direitos”.20

Com relação a Hobbes, diz, entre outras coisas, que: 

em princípio, não retira ao criminoso seu papel de cidadão: o cidadão não pode invalidar 
seu status por si mesmo. Contudo, o mesmo não acontece em caso de rebelião, ou seja, 
de alta traição: ‘pois a natureza desse crime está na recusa da submissão, o que significa 
um retorno ao estado de guerra [...] E aqueles que delinqüem dessa forma são punidos 
não como súditos, mas sim como inimigos.21

Ousamos discordar dessas afirmações.

Antes, porém, cumpre destacar que no presente trabalho não se pretende fazer 
contra-ataque pormenorizado ao chamado Direito Penal do Inimigo, mesmo porque, após a 
profunda obra de Zaffaroni,22 qualquer ineditismo nesse sentido ficaria bastante prejudicado.

A intenção aqui é demonstrar a importância da ideia de tratamento igualitário, 
contida na teoria do contrato social de Rousseau, e a sua incompatibilidade com um 
Direito Penal pessoalizado, com inimigos ou amigos.

Feito esse esclarecimento, cumpre agora explicar a impropriedade na invocação 
filosófica feita por Jakobs, em atitude que pode ser classificada – na expressão de Boaventura 
de Souza Santos – como verdadeiro fascismo societal.23

Para começo de conversa, é de se lembrar que a exumação de partes podres de 
teorias do passado é totalmente inadequada, conforme dito no início deste trabalho, com 
apoio em Michel Villey. Fazer isso seria o mesmo que, por exemplo, utilizar a doutrina de 
Aristóteles – que ainda tem muito a nos ensinar24 – para tentar fundamentar filosoficamente 
a escravidão nos dias de hoje.

20 JAKOBS, Günther. Ibid., loc. cit.
21 JAKOBS, Günther. Op. cit., p. 6.
22 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Tradução de Sérgio Lamarão. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Revan, 2007.
23 SOUZA SANTOS, Boaventura de. Reinventar a democracia: entre o pré-contratualismo e o pós-

contratualismo. In: OLIVEIRA, Francisco de; PAOLI, Maria Célia (Org.). Os sentidos da democracia: 
políticas do dissenso e hegemonia global. Brasília: Vozes, 1999. p. 103-109. 

24 Veja-se o capítulo 3 da obra de VILLEY, Michel. O direito e os direitos humanos. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007.
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Sabemos que isso seria (é) um despropósito, mesmo porque, na linha da doutrina 
de Gadamer, a compreensão atual passa necessariamente por uma fusão com o horizonte 
histórico,25 e o mero mimetismo de teorias contratualistas do século XVIII, sem o necessário 
“estranhamento”, é inaceitável, na quadra civilizatória em que nos encontramos.

Ademais, como explica Gadamer: 

A consciência histórica deixou claro a impossibilidade interna de toda mera repetição 
do passado – formulado  na célebre expressão de Goethe, cada um é à sua maneira um 
grego, mas ele o é. Com isso, Goethe quer dizer explicitamente que não se pode imitar 
os gregos que não há nenhuma ‘volta’.26

Assim, em uma sociedade que se pretende inclusiva e democrática, como a nossa, 
é totalmente anacrônica a justificação de um Direito Penal do Inimigo com base em um 
imaginário rompimento do contrato social,27 não sendo nunca demais suspeitar que, em 
se tratando de balizas contratuais imaginárias, o inimigo de hoje pode ser o amigo de 
amanhã, e vice-versa.

25 Lenio Streck diz o seguinte, com base em Gadamer: “[...] o projeto de um horizonte histórico é, portanto, 
uma fase ou um momento na realização da compreensão, e não se consolida na auto-alienação de uma 
consciência passada, senão que se recupera o próprio horizonte compreeensivo do presente. Na realização 
da compreensão, tem lugar uma verdadeira fusão horizôntica que, como projeto do horizonte histórico, 
leva a cabo, simultaneamente, a sua superação. A essa realização controlada da fusão é que Gadamer 
dá o nome de ‘tarefa da consciência histório-efetual’ (Wirkungsgeschichtliches Bewusstsein), que, em 
um primeiro lugar, é a consciência de uma situação hermenêutica. Nota: ‘A consciência histórico-efetual 
mantém aberta e inacabada toda interpretação e possibilita sua condição antecipativa, diz Mardones, que, 
no entanto, lembra que é nesse mesmo momento que surge, para muitos autores, especialmente Habermas 
e Ricouer, uma pergunta: como é possível introduzir uma instância crítica na tradição, na autoridade, no 
pré-juízo? Estamos à mercê da história efetual? A resposta de Gadamer caminha por mostrar a dialética 
que existe entre estranhamento e pertencimento: uma tensão ou distância que possibilita a tomada de 
consciência histórica e crítica. Assim mesmo, a dialética participação e distanciamento, com seu jogo de 
diversas interpretações abertas, mostra um horizonte suscetível de retratatação e alargamento. Ou seja, 
estamos diante de uma fusão de horizontes (Horizontverschelzung) que nos abre uma pluralidade de 
interpretações em um processo que não é único nem fechado, conclui. Cfe. Mardones, José María. Razón 
Hermêutica. In: Dicionário, op. Cit., p. 695 e 696” (STRECK, Lenio Luiz. Hemenêutica jurídica e(m) crise: 
uma exploração hermenêutica da construção do direito. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. 
p. 214). Sobre o tema, vale consultar, também, diretamente a obra GADAMER, Hans-Georg. Verdade e 
método I. Traços fundamentaiss de uma hermeutica filosófica. Tradução de Flávio Paulo Meurer. 10. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2008. 

26 GADAMER, Hans-Georg. Hemenêutica em retrospetica. Tradução de Marco Antônio Casanova. Petrópolis: 
Vozes, 2007. p. 46. v. III.

27 Veja-se que Jakobs conclui que os inimigos estariam afastados dos benefícios da sociedade porque teriam 
violado o contrato social e não mais fariam parte dele. Ocorre, porém, que o autor “se esqueceu” de dizer 
que o inimigo – uma vez afastado da sociedade –, além de não poder desfrutar dos direitos a ela inerentes, 
não teria, também, como consequência lógica, que cumprir os deveres socialmente impostos, não se 
podendo imputar, portanto, a pecha de criminoso (violador de deveres) àquele que não está obrigado a 
deixar de praticar delitos.
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Com relação à citação de Rousseau feita por Jakobs, é de se reconhecer que, de 
fato, há trecho do Contrato social que poderia levar à conclusão no sentido da acolhida, 
em sua teoria, da figura do inimigo.28 

Ocorre, porém, que – muito embora tal fato seja, para este trabalho, irrelevante, 
pois não se pretende aqui adotar integralmente a doutrina do filósofo de Genebra, mas tão 
somente a sua cláusula de tratamento igualitário – é de rigor frisar que a obra de Rousseau 
é extremamente contraditória,29 especialmente no que diz respeito à figura do inimigo.

Isso porque, em outra parte de seu Contrato social, o autor rejeita a tese de que o 
cidadão possa ser tratado como inimigo, ao dizer:

[...] cada Estado só pode ter como inimigos outros Estados e não homens, visto que entre 
coisas de naturezas diversas não se pode fixar nenhuma relação verdadeira.

[...]

O estrangeiro, seja rei, indivíduo ou povo, que rouba, mata ou detém os súditos sem 
declarar guerra ao seu príncipe não é um inimigo, é um bandido. Mesmo em plena guerra, 
um príncipe justo apodera-se em país inimigo de tudo o que pertece ao público, mas 
respeita a pessoa e os bens dos indivíduos; respeita direitos sobre os quais estão fundados 
os seus. Sendo a finalidade da guerra a destruição do Estado inimigo, tem-se o direito 
de matar seus defensores enquanto estiverem com armas em mão; porém, tão logo as 
depuserem e se renderem, cessando de ser inimigos ou instrumentos do inimigo, voltam 
simplesmente a ser homens e não se tem mais o direito sobre a vida deles.30

Independentemente de tais contradições, o fato é que não há fundamentação 
filosófica aceitável em um Estado Democrático de Direito que possa autorizar um tratamento 
discriminatório contra cidadãos, nacionais ou estrangeiros.

Nesse sentido, Winfried Hassemer explica que, apesar de a sociedade atual, 
ameaçada pela violência e pelo delito, se ver posta contra a parede, aceitando, assim, a 

28 “[...] todo malfeitor que ataca o direito social torna-se por seus crimes rebelde e traidor da pátria, cessa de 
ser seu membro ao violar suas leis e pratica inclusive a guerra contra ela. Assim, a conservação do Estado 
é incompatível com a dele, porque é preciso que um dos dois pereça, e é menos como cidadão do que 
como inimigo que se faz morrer o culpado” (ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. Tradução de 
Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM, 2008. p. 51). 

29 E, conforme alerta Darcy Azambuja, talvez tais contradições “tenham sido um fator do êxito de Rousseau 
e da enorme influência de suas idéias no Direito Constitucional, contemporâneo, pois partidários de todos 
os regimes bebiam com igual sinceridade ou ignorância na fonte comum do Contrato Social” (AZAMBUJA, 
Darcy. Introdução à ciência política. 17. ed. São Paulo: Globo, 2005. p. 70). No sentido de a obra de 
Rousseau ser contraditória, também é a posição de ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Op. cit., p. 122.

30 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. Tradução de Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM, 2008. p. 30. 
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conversão do delinquente em inimigo, tal posição é anacrônica, remetendo a uma época 
pré-moderna da Filosofia do Direito Penal, sendo que

la tradición de la modernidad, por el contrario, vinculada a la filosofía política de la 
Ilustración, estuvo en condiciones de fundamentar los derechos del hombre y del 
ciudadano como pilares del derecho penal y procesal penal, y admitir al delincuente 
como socio en el contrato social.31

Assim, o Estado deve tratar todos igualmente, assegurando tipos penais que 
respeitem os direitos fundamentais e um processo penal efetivamente garantista.

Desse modo, independentemente do crime praticado e do rótulo que se atribua ao 
arguido (terrorista, pedófilo, traficante), todos – seguindo a lição de Rousseau – têm direito a 
um tratamento igualitário, o que é incompatível com teorias autoritárias e antidemocráticas, 
como Direito Penal do Inimigo,32 teoria das janelas quebradas,33 tolerância zero,34 teoria 

31 HASSEMER, Winfried. Crítica al derecho penal de hoy, norma, interpretación, procedimiento. Limites 
de la Prisión Preventiva. Buenos Aires: Ad Hoc, 2003. p. 52-53.

32 JAKOBS, Günther. Direito penal do inimigo. Tradução de Gercélia Batista de Oliveira Mendes. 2. tir. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

33 “[...] la teoria de ‘la ventana rota’, formulada em 1982 por James Q. Wilson (Pope de la criminologia 
conservadora en los Estados Unidos) y George Kellin en un artículo publicado por la revista Atlantic Monthly 
adaptación del dicho popular qui vole un oeuf, vole un bouef [quien roba un huevo, roba una vaca], esta 
presunta teoria sustene que si le lucha paso a paso contra los pequeños desordenes cotidianos, se logra 
hacer retroceder las grandes patologias criminales” (WACQUANT, Loïc. Las cárceres de la miseria. Madrid: 
Alianza Editorial, 2000. p. 21).

34 “Consagrado como primera ‘fábrica de ideas’ de la nueva derecha norteamericana federada en trono del 
tríptico libre mercado-responsabilidad individual-valores patriarcales, y dotado de un presupuesto superior 
a los cinco millones de dólares, el Manhattan Institute organiza a principios de la década del noventa una 
conferencia y posteriormente publica un número especial de su revista City sobre la ‘calidad de vida’ [...]. 
Su Idea capital es que el ‘carácter sagrado de los espacios públicos’ es indispensable para la vida urbana 
y, a contrario, que el ‘desordem’ en que se complacen las clases pobres es el terreno natural del crimen. 
Entre los participantes atentos a ese ‘debate’ se encuentra el fiscal estrella de Nueva York, Rudolph Giuliani 
[...] y va a extraer de él los temas de su campaña victoriosa de 1993. Y los principales directores de la 
potítica policial y judicial que pronto va a hacer de Nueva York el escaparate mundial de la doctrina de 
la ‘tolerancia cero’ dan a las fuerzas del ordem carta blanca para perseguir agrevisamente a la pequeña 
delincuencia y expulsar a los mendigos y los sin techo a los Barrios desheredados” (WACQUANT, Loïc. 
Op. cit., p. 20-21).
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da terceira velocidade do Direito Penal,35 entre outras excentricidades de péssimo gosto 
e de inadmissível viés totalitário. 

Não basta, porém, para a plena realização da cláusula de igual tratamento professada 
por Rousseau, que se rejeite o Direito Penal do Inimigo.

É de rigor que se vá mais além, no sentido de não se admitir, também, um Direito 
Penal do Amigo.

O Direito Penal do Amigo, segundo abordagem que se faz no presente trabalho, 
consiste em um Direito Penal cuja criminalização primária e/ou secundária se configura 
de modo a imunizar determinadas pessoas do alcance do Direito Penal, protegendo 
especialmente as pessoas detentoras de poder e dinheiro.

Em nosso País, lamentavelmente, o Direito Penal do Amigo intervém nas mais 
diversas fases de atuação do sistema criminal.

Claro que neste simples trabalho não há espaço (nem condições) para realizar um 
estudo aprofundado sobre a flagrante imunização de determinados cidadãos à atuação 
das agências penais. 

É preciso, todavia, apontar alguns sinais claros da existência de um tratamento penal 
mais amistoso a alguns “clientes” em potencial, com a finalidade de privilegiar algumas 
castas bem-definidas.

Veja-se que, desde a elaboração dos tipos penais, já é possível identificar que 
o sistema penal opera, muitas vezes, com a mira apontada para alvos determinados (e 
desviada de outros), criminalizando condutas que têm estreita ligação com camadas sociais 
mais humildes, derivando daí, conforme alerta Alessandro Barata, “uma definição corrente 
de criminalidade como um fenômeno concentrado, principalmente, nos estratos inferiores, 
e pouco representada nos estratos superiores e, portanto, ligada a fatores pessoais e sociais 
correlacionados com a pobreza”, o que influencia e orienta a atuação seletiva das agências 

35 “Sin embargo, probablemente el ámbito de los ‘enemigos’, caracterizado hasta ahora por la ausencia 
de la ‘seguridad cognitiva mínima’ de las conductas, muestra además en algunos casos una dimensión 
adicional, complementaria, de negación frontal de los principios políticos o socio-económicos básicos de 
nuestro modelo de convivencia. A la vez, en casos de esta naturaleza (criminalidad de Estado, terrorismo, 
criminalidad organizada) surgen dificultades adicionales de persecución y prueba. De ahí que, en estos 
ámbitos, en los que la conducta delictiva no sólo desestabiliza una norma en concreto, sino todo el 
Derecho como tal, pueda plantearse la cuestión del incremento de penas de prisión, a la vez que la de la 
relativización de las garantías sustantivas y procesales. Ahora bien, en todo caso, conviene subrayar que el 
Derecho penal de la tercera velocidad no puede manifestarse sino como el instrumento de abordaje de 
hechos «de emergencia», siendo expresión de una especie de ‘Derecho de guerra’  en el que la sociedad, 
ante la gravedad de la situación excepcional de conflicto, renuncia de modo cualificado a soportar los 
costes de la libertad de acción” (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Maria. La expansión del derecho penal. Aspectos 
de la política criminal en las sociedades postindustriales. 2. ed. Madrid: Civitas, 2001. p. 165-166).



195Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 7, p. 185-200, jul./dez. 2012

de repressão ao crime, criando uma definição corrente de criminalidade, também seletiva, 
“que o homem da rua, ignorante das estatísticas criminais, compartilha”.36

Nessa senda, é possível perceber que o nosso Direito Penal deixa de tipificar 
determinadas condutas que afetam bens jurídicos relevantes, como a especulação 
imobiliária (bem jurídico: função social da propriedade), as fraudes em vestibular e concurso 
(bem jurídico: acessibilidde igualitária ao ensino superior e a cargos públicos), peculato de 
uso37 (bem jurídico: posse dos bens e serviços públicos), entre outras condutas usualmente 
praticadas por pessoas de maior nível social.

Por outro lado, há criminalização tipicamente voltada para os pobres, como 
a atividade dos camelôs (CP, art. 184, § 2º), a posse de arma branca (LCP, art. 19), a 
embriaguez (LCP, art. 62), a vadiagem (LCP, art. 59),38 e outros.39

Na cominação das penas, é possível também identificar desigualdade de tratamento 
sem justa causa (muito para os pobres, pouco para os ricos), basta ver o tratamento gravoso 
dado aos delitos patrimoniais, comparados com os crimes praticados por funcionários 
públicos (v.g., um furto qualificado pelo concurso de pessoas e a venda de CDs falsificados 
por camelôs têm a mesma pena mínima – e é essa a que mais importa – de um crime de 
peculato, de concussão, de corrupção ativa ou passiva).

Veja-se, ainda, que a denominada Lei do Colarinho Branco (Lei nº 7.492/86) só 
tem um tipo penal (dos vinte e dois previstos na Lei) cuja pena mínima é superior a 2 
(dois) anos de reclusão.

A Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e Relações de Consumo 
(Lei nº 8.137/90) não tem nenhum tipo penal com pena mínima superior a 2 (dois) anos. 
A Lei nº 8.176/91 (define crimes contra a ordem econômica) comina aos seus dois tipos 
penais a pena mínima de 1 (um) ano.

Em suma, todos esses graves delitos acima indicados, vários deles de altíssima 
lesividade a bens constitucionais, principalmente coletivos, recebem a mesma sanção 
mínima que um furto qualificado, o que evidencia a seletividade, também, na 
cominação das penas.

36 BARATA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito 
penal. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2002. p. 102-103.

37 Com exceção dos prefeitos, em que há o tipo penal do art. 1º, inc. I, do Decreto-lei nº 201/67.
38 Em boa hora veio a Lei nº 11.983/09 a revogar o tipo penal da mendicância, apesar de ter perdido a 

oportunidade de revogar vários outros tipos penais de semelhante inconstitucionalidade. 
39 Fala-se em criminalização formal, pois referidos tipos não resistem a uma análise constitucional.
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Exemplo vergonhoso e antirrepublicano é do art. 9º da Lei nº 10.684/03 (dispõe 
sobre parcelamentos de débitos tributários), verdadeiro passaporte para impunidade, 
concedido àqueles (geralmente ricos) que praticaram determinados crimes contra a 
ordem tributária.40

Não bastasse a amizade de tipos penais às camadas mais favorecidas, existe grande 
dificuldade41 na persecução criminal para responsabilizar os autores dos crimes de colarinho 
branco, além dos altíssimos índices da chamada cifra negra.42

Alessandro Barata discorre sobre uma pesquisa, extraída de vários órgãos americanos 
competentes em matéria de economia e comércio, feita por Sutherland, em que se 
constatou impressionante quantidade de infrações praticadas por pessoas em posição de 
prestígio social. Aponta o autor que tais infrações correspondem a um fenômeno criminoso 
existente não só nos Estados Unidos, mas em todos os lugares de capitalismo avançado. 

Sobre o vastíssimo alcançe deste fenômeno influíram, de maneira particular, as conivências 
entre classe política e operadores econômicos privados, conivências que tiveram eficácia 
não só sobre causas do fenômeno, mas também sobre a medida muito escassa, em relação 

40 “Art. 9º É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1o e 2o da 
Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168A e 337A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente 
dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento.

 § 1º A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva.
 § 2º Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada 

com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, 
inclusive acessórios.”

41 Nesse sentido, Rodrigo Sanches Rios afirma o seguinte: “Para esta criminalidade elitizada, a reação do sistema 
penal é demorada, a resposta se perde através da prescrição, os ‘white collars’ acabam preservados tanto 
com relação à sua liberdade pessoal - pois raramente contra estes se aplica a prisão preventiva - quanto 
à patrimonial - pois as medidas cautelares de seqüestro são fadadas ao insucesso. Tudo em nome de que 
estas condutas não são ‘graves’, não são ‘violentas’ e ‘inexiste dano social’. Assim, a atenção do sistema 
penal volta-se para reprimir o descaminho, as condutas que lesam o patrimônio privado: furto e roubo, 
etc. Estas merecem uma resposta célere, pois elas são ‘perigosas’, ‘violentas’ e causam sério prejuízo no 
patrimônio alheio. Este tratamento preferencial dispensado à criminalidade elitizada não faz mais que 
aumentar o descrédito do sistema penal perante a sociedade. Neste enfoque, vale a pena trazer à baila a 
conclusão de Ela Wiecko V. de Castilho: ‘Se o controle penal é necessário para uma sociedade, ele deve 
ser democrático. Isto é, deve valer para todas as classes sociais’” (RIOS, Rodrigo Sanches. O crime fiscal. 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1998. p. 79-80).

42 “Segundo dados levantados pelo Instituto Ethos, práticas de corrupção movimentam R$ 380 bilhões ao 
ano e reduzem o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em dois pontos percentuais. Segundo pesquisa 
da ONG Transparência Brasil, 70% das empresas consultadas (78 no total) gastam 3% do seu faturamento 
com propinas. Outras 25% gastam entre 5% e 10% da receita com corrupção. Para 96% das companhias, a 
corrupção é o maior entrave para o desenvolvimento” (Ou o Brasil acaba com a corrupção ou a corrupção 
acaba com o Brasil. Unodc, 17 jan. 2007. Brasília. Disponível em: <https://www.unodc.org/brazil/pt/
pressrelease_20070117.html>. Acesso em: 31 mar. 2009).
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a outras formas de criminalidade, em que a criminalidade de colarinho branco, mesmo 
sendo abstratamente prevista pela lei penal, é de fato perseguida.43 

Barata afirma, ainda, com base na leitura feita por Sutherland, Albert e outros, que 
a pequena persecução penal para os crimes de colarinho branco explica-se por fatores 
de natureza social (“prestígio dos autores das infrações, o escasso efeito estigmatizante 
das sanções aplicadas, a ausência de um estereótipo que oriente as agências oficiais na 
perseguição das infrações, como existe, ao contrário, para as infrações típicas dos estratos 
mais desfavorecidos”), de natureza jurídico-formal (“a competência de comissões especiais, 
ao lado da competência de órgãos originários para certas formas de infrações, em certas 
sociedades”) e de natureza econômica (“a possibilidade de recorrer a advogados de 
renomado prestígio, ou de exercer pressões sobre os denunciantes etc.”).44

No Brasil, a situação é semelhante à apontada pelo brilhante professor. A título 
meramente exemplificativo, podemos citar os seguintes casos em que há sérios sinais de 
tratamento privilegiado, portanto, com violação à cláusula de igualdade de Rousseau: a) 
dificuldade de obter (ou principalmente manter) prisões cautelares com situação fática 
semelhante aos casos em que se decretam prisões para as pessoas humildes; b) tentativa 
esdrúxula de acabar com os poderes investigatórios do Ministério Público, cujos casos 
investigados, em regra, não são alcançados pela polícia, quando, não raro, são praticados 
pela própria ou por agentes do Estado; c) exigência de excessiva fundamentação para a 
prática de qualquer ato processual nos white collor crimes, providência essa não exigida 
para os casos de blue collor crimes (basta ver o tempo e a energia gastos para o recebimento 
da denúncia no caso do mensalão e a tolerância com recebimentos de denúncias 
materializadas mediante a mera aposição de carimbos para os “casos comuns”); d) criação 
de restrição ao uso de algemas tão somente depois que elas começaram a ser usadas nos 
pulsos de pessoas poderosas (nunca antes se havia criticado tal uso contra os miseráveis, e, 
pelo que se vê na mídia, “os ninguéns” continuam a ser algemados, apesar da existência de 
súmula vinculante); e) aumento de críticas à denominada espetacularização de operações 
policiais apenas depois da veiculação de imagens de pessoas ricas sendo presas, apesar 

43 BARATA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito 
penal. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002. p. 101-102.

44 BARATA, Alessandro. Op. cit., p. 102.
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do lamentável e longo histórico de programas policialescos com absurda humilhação de 
pessoas – sempre pobres – encarceradas. 45

Para concluir, forte nos argumentos que aqui foram lançados, é possível afirmar que 
a principal lição que Rousseau deixou ao Direito Penal de hoje é – repita-se – a cláusula 
de igual tratamento, no sentido de que as criminalizações primária e secundária devem ser 
impessoais, isentas de medos e paixões, devem tratar todos, nacionais ou estrangeiros, ricos 
ou pobres, de maneira democrática e respeitosa, pouco importando as etiquetas impostas. 
Da mesma forma, deve-se aplicar, após o devido processo penal, a esses mesmos cidadãos 
que eventualmente praticarem crimes as sanções adequadas e proporcionais à lesão aos 
bens jurídicos, sem influências ilegítimas e imunidades sem justa causa.

Por último, o mais importante é que não se pode esquecer que, para a realização 
da tese de Rousseau, não basta a mera compreensão teórica da cláusula de igualdade, é 
imprescindível sua concretização factual. Para isso, e finalizando, invocamos as palavras 
de Victor Hugo como caminho a seguir: 

Todas as conquistas sublimes são mais ou menos prêmios da coragem. Para que 
haja revolução, não basta que Montesquieu a pressinta, que Diderot a pregue, que 
Beaumarchais a anuncie, que Rousseau a premedite; é preciso que Danton ouse. O 
grito: – Audácia – é um fiat lux. Para que o gênero humano marche sempre avante, é 
preciso que no horizonte, permanentemente, haja altivas lições de coragem.46

45 É de se ressaltar que não se critica o caráter excepcional da prisão cautelar nem a necessidade de 
fundamentação das decisões judiciais, muito menos a proscrição do uso abusivo de algemas e da mídia. 
O que se denuncia é a reação diferenciadada do sistema penal. Garantismo para os ricos. Lei e ordem 
para os pobres.

46 HUGO, Victor. Os miseráveis. Tradução de Frederico Ozanam Pessoa de Barros. São Paulo: Cosac & 
Naify, 2002. p. 33. (Livro Primeiro).
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RESUMO

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a fim de atender aos anseios da sociedade 
e seguindo o movimento Law and Order, criou os crimes hediondos, restringindo os direitos dos 
acusados por tais delitos. A Lei nº 8.072/90 regulamentou essa matéria e limitou ainda mais as exceções 
postas na Carta Magna e, em contramão às medidas descarcerizadoras, previu o regime integralmente 
fechado para esse espécime de crime, o que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF). Diante dessa decisão do STF, o Legislativo estabeleceu o regime inicial fechado para os 
crimes hediondos e análogos, sem qualquer possibilidade de o juiz individualizar a pena in concreto. 
A Lei nº 11.343/06 (sobre o tráfico de drogas) proibiu a aplicação de substitutivos penais para esses 
delitos, independentemente da pena cominada. Essas duas legislações afrontaram a sistemática penal 
e os princípios constitucionais e, por isso, são temas de debate nas Cortes Superiores brasileiras.

Palavras-chave: Crime Hediondo. Regime Inicial. Substitutivos Penais. Individualização da Pena. 
Cortes Superiores.

ABSTRACT

The Brazilian Federal Constitution of 1988, in order to meet the needs of society and following the 
Law and Order movement, created the heinous crimes, restricting the rights to the accused of these 
crimes. Law 8.072/90 regulates this matter and further limited exceptions made in the Constitution, 
and opposite disimprisonment measures predicted the regime fully closed for this specimen of crime, 
which was declared unconstitutional by the Brazilian Supreme Court. Faced with this decision of 
the Supreme, the Legislature established the original scheme closed to heinous crimes and the 
like, without any possibility to individualize the sentence by the judge in concrete. Law 11.343/06 
(about drug trafficking) banned the use of criminal substitutes for these  offenses, regardless of the 
penalty imposed. These two laws blasphemed the systematic criminal and constitutional principles 
and, therefore, are subjects of debate in Brazilian Superior Courts.

Keywords: Heinous Crime. The Original Rules. Penal Substitute. Individualization of Punishment. 
Superior Courts.
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INTRODUÇÃO

A Lei n° 8.072/90, conhecida como Lei dos Crimes Hediondos, é alvo de inúmeras 
divergências doutrinárias e jurisprudenciais, tendo em vista seu tratamento mais rigoroso 
do que outras normativas penais, justificado pelo Movimento da Lei e da Ordem.

Entre esses debates está a questão do regime inicial de cumprimento da pena e 
da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de 
direitos para os crimes hediondos e análogos. Isso é mais bem compreendido perpassando 
noções gerais de Direito Penal, sobretudo quanto à teoria da pena e aos fundamentos 
político-criminais para a determinação da punição e para a possibilidade de aplicação de 
substitutivos penais, e afunilando tais temas no que concerne às especificidades da Lei dos 
Crimes Hediondos e às leis específicas dos crimes considerados como hediondos.

In casu, o art. 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/90, recentemente reformado pela Lei 
n° 11.464/07, determina que os ilícitos considerados hediondos devem ser cumpridos 
inicialmente em regime fechado (observa-se que a redação original desse dispositivo 
previa o cumprimento em regime integralmente fechado, no entanto, o Supremo Tribunal 
Federal declarou a inconstitucionalidade dessa previsão). Além disso, o art. 44 da Lei n° 
11.343/061 (Lei dos Tóxicos) veda a substituição do regime privativo de liberdade pelo 
regime restritivo de direitos nos seus casos expressos. Esses dois dispositivos legais têm sido 
alvo de polêmicas nas Cortes Superiores, havendo divergência sobre a constitucionalidade 
de suas redações. 

A partir disso, buscar-se-á compreender os recentes posicionamentos jurisprudenciais 
dos Tribunais Superiores no Brasil referentes a essa temática.

1 REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE

A doutrina penal almeja descrever e encontrar fins tanto para o Direito Penal 
quanto para a punição, inter-relacionando-os. Nessa linha, é preciso compreender os 

1 “Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis 
de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de 
direitos” (BRASIL. Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o sistema nacional de políticas públicas 
sobre drogas (SISNAD); prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social 
de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao 
tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa 
do Brasil, Brasília, DF, 24 ago. 2006, p. 2. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11343.htm. Acesso em: 30 set. 2011).
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posicionamentos expostos nas obras jurídicas sobre esses temas, ainda que brevemente, para 
analisar, em seguida, os fundamentos da lei penal para a necessidade e a forma de punir.

A partir dos embasamentos da sistemática penal, perpassando por posicionamentos 
doutrinários diversos, é possível entender a individualização da pena prevista no Código 
Penal. Essa lógica legislativa autoriza, para cada caso concreto, a determinação de uma 
forma de cumprimento da pena, com regimes iniciais diversos ou mesmo a substituição 
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

De outro lado, distante desses posicionamentos – doutrinário e legislativo –, foi 
formulada a Lei dos Crimes Hediondos. Esta inicialmente determinou expressamente 
como única possibilidade de cumprimento de pena nos crimes hediondos a pena privativa 
de liberdade em regime integralmente fechado. A previsão, no entanto, foi declarada 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e, em decorrência disso, o Poder Legislativo 
alterou recentemente a Lei, determinando o regime inicial fechado do cumprimento da 
pena privativa de liberdade para crimes hediondos e análogos, dispositivo que contraria 
o direito constitucional à individualização da pena.

1.1 FUNDAMENTOS POLÍTICO-CRIMINAIS DO REGIME INICIAL DE 
CUMPRIMENTO DE PENA

A política criminal é considerada uma forma de controle social do crime e da 
criminalidade, contudo, na prática, o que existe é a chamada política penal, pois a única 
resposta encontrada em nossa sociedade para as questões que envolvem a criminalidade 
é a definição de crimes, a aplicação de penas e a execução penal.2

Diante desse problema fático, é preciso compreender a legitimação dada pelo 
Direito Penal à teoria da pena, seja por suas funções declaradas ou pelas funções latentes.

O Direito Penal procura vincular seus fins aos do Estado, ressaltando que a 
principal missão de ambos é a proteção de bens jurídicos selecionados pela ordem 
constitucional. Entretanto, além dessa proteção, esse ramo do Direito é considerado 
forma de controle social.3

2 SANTOS, Juarez Cirino dos. Teoria da pena: fundamentos políticos e aplicação judicial. Curitiba: ICPC; 
Lumen Juris, 2005. p. 3-4.

3 AZEVEDO, Mônica Louise de. Penas alternativas à prisão: os substitutivos penais no sistema penal 
brasileiro. Curitiba: Juruá, 2005. p. 45-62.
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As teorias da pena, nesse liame, são princípios ou axiomas legitimantes do Direito 
Penal, que não justificam a punição, mas sim em quais condições a pena é legítima. Essa 
discussão é tão longa e marcante quanto o próprio Direito Penal, isso porque,

à sombra do problema dos fins das penas, é no fundo toda a teoria do direito penal que 
se discute e, com particular incidência, as questões fulcrais da legitimação, fundamentação 
e função da intervenção penal estatal. Neste sentido se pode dizer que a questão dos fins 
das penas constitui a questão do destino do direito penal e do seu paradigma.4 (Grifos 
no original)

Encontram-se, tradicionalmente, dois blocos de teorias: as absolutas, concebendo 
a pena como um fim em si mesmo, e as relativas, justificando a pena por um fim utilitário 
de prevenção.5

Resumidamente e conforme as lições de Juarez Cirino dos Santos,6 o discurso oficial 
da teoria jurídica da pena coloca:

a) Função retributiva ou absoluta da pena, que significa a pena como forma de 
compensação da culpabilidade. Esse discurso ainda perdura na jurisprudência 
– possivelmente pela própria tradição religiosa judaico-cristã – apesar de ser o 
mais antigo7 de todos. Os críticos dessa teoria, como Figueiredo Dias,8 apontam 
sua recusa, seja por desconsiderar um fim para a pena ou pela ausência de 
democracia, já que o Estado não deve promover a vingança nem determinar 
a pena como um fim social-negativo distante de qualquer socialização, mas 
sim proteger bens jurídicos. Além disso, há uma carência de cientificidade por 
essa teoria fundamentar-se em um dado indemonstrável: a liberdade como 
pressuposto da culpabilidade (tanto é que a culpabilidade perdeu a função de 
fundamento da pena e atualmente é uma garantia do indivíduo na limitação 
da pena).

b) A pena como prevenção especial possui duas dimensões: a negativa busca a 
neutralização do sujeito, incapacitando-o para cometer novos crimes; e a positiva 

4 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito Penal: parte Geral, Tomo I. Coimbra: Coimbra Editora, 2004. p. 42.
5 AZEVEDO, Mônica Louise de. Op. cit., p. 83-84.
6 SANTOS, Juarez Cirino dos. Op. cit., p. 5-13.
7 É possível encontrá-lo no Velho Testamento e no Código de Hamurabi; nessa mesma linha (baseada na ideia 

do “olho por olho, dente por dente”), encontra-se a posição de Kant e, de outro lado, a de Hegel, para o 
qual a pena recompõe o direito com uma violência correspondente à feita ao ordenamento (CARVALHO, 
Salo de. Penas e garantias. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 120-122.).

8 DIAS, Jorge de Figueiredo. Op. cit., p. 45-46.
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objetiva a reeducação do preso durante o período em que cumpre a medida 
estabelecida pelo Estado, o que se mostrou ineficaz.9

c) A noção de prevenção geral também possui duas dimensões: a negativa ou de 
intimidação/ameaça às pessoas, visando desmotivá-las de praticar crimes (o que 
já se evidenciou ineficaz, como, por exemplo, indicou a inutilidade das cruéis 
penas corporais medievais); e a positiva ou de integração, que se subdivide 
entre os doutrinadores, como Roxin,10 que a define como demonstração da 
inviolabilidade do Direito, preservando a confiança na ordem jurídica, pois a 
função do Direito Penal seria garantir uma convivência pacífica, impedindo danos 
sociais, ou, então a posição de Jakobs,11 da função intimidadora, unicamente 
afirmando a validade da norma.

Atualmente, a predominância12 é das teorias unificadoras, que compõem os 
princípios das teorias absolutas (retributivas) e relativas (prevenção geral e prevenção 
especial), ou seja, considera a pena um complexo fenomênico que simultaneamente 
reprime e previne.13

Bitencourt entende que essa unificação diferencia fundamento e fim da pena, 
determinando a retribuição e o princípio da culpabilidade como critério limitador da 
intervenção penal no fato punível e a consecução dos fins por meio da prevenção geral 
e da prevenção especial.14

Essa junção é assumida no Código Penal Brasileiro ao final do disposto no seguinte artigo:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem 
como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente 
para reprovação e prevenção do crime.15 (Grifo nosso)

9 Sobre esse tema, haverá maior abordagem no item 2.1.
10 ROXIN, Claus. Estudos de direito penal. 2. ed. Trad. de Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 

32-36.
11 JAKOBS, Günther. Direito penal do cidadão e direito penal do inimigo. In: JAKOBS, Günther; MELIÁ, 

Manuel Cancio. Direito penal do inimigo: noções e críticas. Org. e trad. de André Luís Callegari e Nereu 
José Giacomolli. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 22.

12 Exemplo de posicionamento diverso é o de Jorge de Figueiredo Dias. Ele defende apenas a natureza 
preventiva da pena, recusando absolutamente a função retributiva. Sobre o tema: DIAS, Jorge de Figueiredo. 
Op. cit., p. 75-76.

13 AZEVEDO, Mônica Louise de. Op. cit., p. 104-119.
14 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1993. p. 113.
15 BRASIL. Código penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm>. 

Acesso em: 30 set. 2011.
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Juarez Cirino dos Santos aponta:

A reprovação exprime a idéia de retribuição da culpabilidade; a prevenção do crime 
abrange as modalidades de prevenção especial (neutralização e correção do autor) e de 
prevenção geral (intimidação e manutenção / reforço da confiança na ordem jurídica) 
atribuídas à pena criminal.16

No âmbito da execução penal, a finalidade repressiva e a finalidade preventiva 
da pena são colocadas como um mal necessário diante da sociedade composta de seres 
humanos imperfeitos.17

No entanto, na concepção de Estado de Direito, o desdobramento do princípio da 
legalidade na execução penal importa não apenas na taxatividade das reações penais, 
mas também, [...], na restrição do poder discricionário da administração e a explicitação 
da finalidade da execução na lei, para servir de orientação aos intérpretes e aplicadores.18

O discurso crítico dessas teorias é exposto, sobretudo, em dois métodos:19

a) A crítica negativa/agnóstica da pena criminal fundamenta-se em modelos ideais 
de Estado de Polícia e Estado de Direito, buscando a contenção do primeiro e 
rejeitando as funções declaradas da pena.

b) A crítica materialista/dialética da pena criminal define o Direito Penal como um 
sistema desigual em todas as suas funções:

a) ao nível da definição de crimes constitui proteção seletiva de bens jurídicos 
representativos das necessidades e interesses das classes hegemônicas nas relações de 
produção / circulação econômica e de poder político das sociedades capitalistas; b) ao 
nível da aplicação de penas constitui estigmatização seletiva de indivíduos excluídos das 
relações de produção e de poder político da formação social; c) ao nível da execução 
penal constitui repressão seletiva de marginalizados sociais do mercado de trabalho e, 
portanto, de sujeitos sem utilidade real nas relações de produção / distribuição material, 
mas com utilidade simbólica no processo de reprodução das condições sociais desiguais 
e opressivas do capitalismo.20 (Grifo nosso)

16 SANTOS, Juarez Cirino dos. Op. cit., p. 13.
17 AZEVEDO, Mônica Louise de. Op. cit., p. 51.
18 Ibid., loc. cit.
19 SANTOS, Juarez Cirino dos. Op. cit., p. 15-38.
20 Ibid., p. 35.
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Assim, a prisão é apontada como: 

o aparelho disciplinar exaustivo da sociedade capitalista, constituído para o exercício do 
poder de punir mediante privação de liberdade, em que o tempo exprime a relação crime 
/ punição: o tempo é o critério geral e abstrato do valor da mercadoria na economia, 
assim como a medida de retribuição equivalente do crime no Direito. Portanto, esse 
dispositivo do poder disciplinar funciona como aparelho jurídico econômico, que cobra 
a dívida do crime em tempo de liberdade suprimida, e como aparelho técnico disciplinar, 
programado para realizar a transformação individual do condenado.21

Ainda,

a crítica científica à ineficácia dos princípios da ideologia punitiva (correção, trabalho, 
educação penitenciária, modulação da pena, controle técnico da correção etc.) 
costuma indicar que a prisão não reduz a criminalidade, provoca a reincidência, fabrica 
delinqüentes e favorece a organização de criminosos. De fato, a história do projeto 
‘técnico-corretivo’ do sistema carcerário é a história simultânea de seu fracasso: o 
‘poder penitenciário’ se caracteriza por uma ‘eficácia invertida’, através da produção da 
reincidência criminal, e pelo ‘isomorfismo reformista’, com a reproposição do mesmo 
projeto fracassado em cada constatação histórica de seu fracasso.22

Bitencourt afirma que a criminologia crítica traz inegáveis contribuições à discussão 
da prisão e da teoria da pena. No entanto, as soluções apontadas por esses doutrinadores – 
ao exemplo de uma grande reforma política, que não se limite à propositura de substitutivos 
penais, à inversão dos bens protegidos pelo Direito Penal, à abolição da prisão – seriam 
limitadas. Essa restrição é apontada pelo autor sob alguns aspectos: a pena privativa de 
liberdade não pode ser suprimida, sendo um meio de controle social indispensável na 
atual civilização, ademais ressalva ser ingênuo acreditar que em algum sistema social o 
delinquente deixará de existir.23

Outrossim, Busato e Huapaya asseveram: 

o Estado pune para manter o controle social, e as noções de retribuição ou prevenção 
são apenas impressões geradas para esse fim, sendo a intervenção mínima – princípio 
do Direito Penal – estabelecedora da proporcionalidade e da limitação da legislação e 
da culpabilidade. Ainda, esse parâmetro do sistema criminal tem o bem jurídico como 
referência, funcionando como legitimador das consequências jurídicas do delito.24

21 SANTOS, Juarez Cirino dos. Op. cit., p. 39.
22 SANTOS, Juarez Cirino dos. A criminologia radical. 2. ed. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2006. p. 81.
23 BITENCOURT, Cezar Roberto. Novas penas alternativas: análise político-criminal das alterações da Lei 

n° 9.714/98. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 7-19.
24 BUSATO, César Paulo; HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao direito penal: fundamentos para um 

Sistema Penal Democrático. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 245-250.
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Compreendidas as posições teóricas acerca da função da pena, é possível apreender 
os fundamentos político-criminais que justificam o regime inicial de cumprimento da pena.

O sistema penal assumido desde a reforma de 1984 no Código Penal Brasileiro é 
expresso pelo binômio excludente culpabilidade (pena) e periculosidade criminal (medida 
de segurança). As categorias de penas criminais são três, conforme dispõe a legislação penal:

Art. 32 - As penas são: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - privativas de liberdade;
II - restritivas de direitos;
III - de multa.25

A definição da natureza da pena depende da moldura penal do tipo de injusto 
realizado, no qual o mínimo e o máximo da pena cominada são os limites determinados 
pelo legislador.

Diante dessas possibilidades trazidas pela legislação, a pena na sentença 
condenatória é definida pela consequência jurídica do crime e representa a reprovação 
dos sujeitos pela conduta típica realizada, por meio de critérios previstos no Código Penal. 

Com base no citado art. 59 do Código Penal e nos arts. 61, 62, 65 e 68 do mesmo 
diploma legal, aplica-se a pena necessária (determinação da natureza da pena) e suficiente 
(estabelece a extensão da pena) para reprovação e prevenção do crime, pela seguinte 
ordem: a) estabelecimento da pena-base, fundada nas circunstâncias judiciais (elementos 
relativos ao agente, ao fato e à vítima); b) análise das circunstâncias legais de agravação 
ou atenuação; c) fixação da pena definitiva por meio das causas especiais de aumento e/ou 
diminuição previstas na parte geral e na parte especial do Código Penal, bem como em 
leis especiais.

Esse é o método trifásico de individualização da pena, adotado desde a reforma 
da Parte Geral do Código Penal em 1984 e construído por Nelson Hungria.26 Portanto, 
há uma individualização da pena27 por esse rito, e pela observação das peculiaridades do 

25 BRASIL. Código penal. Op. cit.
26 BOSCHI, José Antônio Paganella. Individualização da pena. In: CARVALHO, Salo de (Coord.). Crítica à 

execução penal. 2. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 125.
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caso concreto, é possível dimensionar a sanção de acordo com a proporcionalidade e a 
efetivação do justo. O que é previsto na Carta Magna de 1988:28

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos.29

Esse princípio fundamenta um direito subjetivo do réu, que se baseia tanto na 
fixação da pena in abstracto quanto na forma de individualização feita pelo magistrado.

Luiz Flávio Gomes explica que o princípio da individualização possui três níveis: 
momento da cominação (previsão in abstrato da pena no tipo legal, determinado pelo 
legislador), da aplicação (observação dos critérios do art. 59 pelo juiz) e da execução, os 
quais são expressão do princípio da proporcionalidade.30

Na primeira fase, há um limite de criação do próprio legislador e também uma 
restrição ao poder punitivo. A segunda fase representa, de outro lado, a individualização 
da pena em concreto feita pelo juiz, com base no art. 59 do Código Penal. Por fim, a 
terceira fase indica a impossibilidade de a execução da pena ser desviada daquilo que foi 
determinado na sentença.31

27 A individualização da pena é algo relativamente recente. Na época do Iluminismo, a sanção era certa 
para cada crime pré-determinado, assim, bastava ao juiz determinar o fato criminoso imputado e a 
sanção operava-se automaticamente por força da lei. De outro, a Escola Positivista, fulcrada na prevenção 
especial, estabelecia à lei o papel de definir a espécie de pena aplicada, de resto atuava-se com plena 
discricionariedade judicial (DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito Penal Português: as consequências jurídicas 
do crime. reim. Coimbra: Coimbra Editora, 2005. p. 186-187).

28 Paganella Boschi retrata o histórico da aplicação desse princípio nas leis brasileiras, destacando a progressiva 
previsão do Código Imperial de 1830, que previa três graus de censura aos delitos (máximo, médio e 
mínimo), os quais deveriam ser aplicados de acordo com a existência de circunstâncias atenuantes e 
agravantes. Essa dinâmica rígida de aplicação da pena foi mantida no Código Republicado de 1890 e 
abandonada em 1940, quando o regime autoritário do Estado Novo editou e promulgou o atual o Código 
Penal (BOSCHI, José Antônio Paganella. Op. cit., p. 123).

29 BRASIL. Constituição (1988). Constituição: República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal, 1988.

30 GOMES, Luiz Flávio. Direito penal: introdução e princípios fundamentais. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009. p. 402. v. 1.

31 BOSCHI, José Antônio Paganella. Op. cit., p. 120.
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Ademais, adverte Roxin:

reconhecer as antíteses inerentes a toda a existência social para, de acordo com o 
princípio dialético, poder superá-las numa fase posterior; ou seja, tem de criar uma 
ordem que demonstra que, na realidade, um Direito Penal só pode fortalecer a consciência 
jurídica da generalidade, no sentido de prevenção geral, se, ao mesmo tempo, preservar a 
individualidade de quem a ele está sujeito; que o que a sociedade faz pelo delinqüente 
também é, afinal, o mais proveitoso para ela; e que só se pode ajudar o criminoso a 
superar a sua inidoneidade social de uma forma igualmente frutífera para ele e para 
a comunidade se, a par da consideração da sua debilidade e da sua necessidade de 
tratamento, não se perder de vista a imagem da personalidade responsável para a qual 
ele aponta.32 (Grifo nosso)

Por conseguinte, apesar das críticas à função da pena, inclusive com indícios de 
seu declínio, a punição do sujeito que comete um delito deve seguir critérios expressos 
e clarificados na lei, como uma garantia do cidadão condenado. Isso é imperioso diante 
da realidade fática de que o sistema penal ainda não encontrou alternativas para a prisão 
em todos os seus casos, logo a pena imposta deve ao menos observar critérios postos pelo 
legislador e aplicados pelo juiz, de forma a tentar garantir os princípios da racionalidade 
e da humanidade das penas.

1.2 POLÍTICA CRIMINAL ORIENTADA PELA LEI DOS CRIMES 
HEDIONDOS. POR QUE INICIALMENTE FECHADO?

A previsão legislativa dos crimes hediondos foi determinada na Constituição Federal 
de 1988:

Art. 5º. XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia 
a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 
definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores 
e os que, podendo evitá-los, se omitirem;33

A Lei nº 8.072/90 disciplinou esse preceito constitucional definindo taxativamente 
quais são os crimes hediondos (o dispositivo foi alterado com a Lei n° 8.930/94), no caso: 

32 ROXIN, Claus. Sentido e limites da pena estatal. In: ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de Direito 
Penal. Coimbra: Veja Universidade, 1986. p. 45.

33 BRASIL. Constituição..., 1988.
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homicídio praticado por grupo de extermínio, homicídio qualificado, latrocínio, extorsão 
qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, estupro, 
estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, falsificação/corrupção/adulteração/
alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e genocídio.

A redação originária dessa legislação ordinária previa que, para os crimes 
hediondos e os análogos a este (a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins 
e o terrorismo), o regime de cumprimento de pena era integralmente fechado. Contudo, 
esse dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (sessão 
em 23/02/06, HC nº 82.959/SP), por ferir a dignidade da pessoa humana e o princípio 
da individualização da pena.34

Posteriormente, a Lei foi alterada e dispôs que os crimes hediondos e análogos 
necessariamente devem ter o regime inicial fechado para o cumprimento de pena, 
independentemente da pena cominada in concreto.

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

[...]

§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. 
(Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007)35

Essa nova redação também não se coaduna com a sistemática penal atual:

O propósito do legislador de agravar significativamente as sanções correspondentes 
àquelas infrações definidas como crimes hediondos e afins (Lei n. 8.072/90), elevando 
consideravelmente os limites das penas respectivas, é inegável. Na verdade, houve uma 
obsessiva vontade de exasperar brutalmente a punição de determinadas infrações penais, 
ignorando-se, inclusive, os princípios do bem jurídico e da proporcionalidade. (...) Há 
uma quase unanimidade nacional sobre o entendimento de que a Constituição fixou um 
regime comum para o crime de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
terrorismo e os definidos como crimes hediondos (art. 5°, XLIII), equiparando-os quanto 
a sua danosidade social.

34 Como a declaração de inconstitucionalidade e a posterior reforma da Lei superaram esse ponto, não haverá 
uma abordagem dos fundamentos específicos dessa declaração de inconstitucionalidade, recomenda-se 
somente a leitura da referida decisão.

35 BRASIL. Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5°, 
inciso XLIII, da Constituição Federal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 26 
jul. 2007, p. 14303. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8072.htm>. Acesso em: 
30 set. 2011.
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(...)

Em pólo oposto está a política criminal das penas alternativas (Lei n. 9714/98), que, 
satisfeitos determinados requisitos, procura evitar o encarceramento. (...) Não se pode 
negar, à evidência, que a disciplina de aplicação e execução de penas, constante dos dois 
diplomas legais (Leis n. 8072/90 e 9714/98) é conflitante, ou, no mínimo, desuniforme: um 
enfatiza e exaspera a aplicação da pena privativa de liberdade; outro, prioriza alternativas 
à pena privativa de liberdade.36 (Grifo nosso)

Denota-se, desse modo, uma incongruência legislativa: de um lado o legislador 
agrava as penas restritivas de liberdade para determinados delitos e, de outro, procura 
evitar o encarceramento, buscando meios alternativos para cumprir o fim do Direito 
Penal (o controle social, a convivência pacífica). Ademais, como exposto anteriormente, 
o princípio da individualização marca o sistema de penas brasileiro.

Para compreender essa disposição normativa, é preciso retomar ao que possivelmente 
foi o fundamento para o constituinte prever essa “classe” de crimes. Nos anos anteriores 
à elaboração da Carta Magna de 1988, o Brasil e o mundo sofriam com o aumento da 
criminalidade, o que foi tratado pelos meios de comunicação de massa de forma exagerada, 
por estarem movidos por interesses políticos subalternos, repassando para a população a 
necessidade de uma luta desenfreada contra determinadas formas de criminalidade ou 
determinados tipos de delinquentes, sob a argumentação da impossibilidade de controlar 
certas condutas delituosas e pela desconfiança generalizada nos órgãos institucionais, 
mesmo que isso significasse a perda de garantias constitucionais e infraconstitucionais do 
acusado e um grave problema político-criminal.37

Esse clamor populacional demonstrou-se com a rapidez com que o Projeto de Lei 
nº 3.734/89 foi encaminhado pelo Ministro da Justiça ao Presidente da República, em 
menos de um ano após a promulgação da Constituição Federal, bem como pela exposição 
de motivos elaborada pelo Professor Damásio Evangelista de Jesus, que utilizou expressões 
como “a guerra contra o crime”.38

36 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit., p. 100-101.
37 FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos: notas sobre a Lei n° 8.072/90. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1992. p. 28-32.
38 FRANCO, Alberto Silva. Op. cit., p. 34.
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Inclusive por conta desse contexto social, Marisya Souza e Silva afirma:

A Lei dos Crimes Hediondos também é controversa porque abruptamente aprovada, sem 
discussão doutrinária e participação da sociedade civil, num momento em que o pânico 
geral atingia a população, com roubos, estupros, homicídios e uma onde de seqüestros no 
Rio de Janeiro, culminando com o do empresário Roberto Medina, irmão do Deputado 
Federal pelo Estado do Rio de Janeiro, Rubens Medina.39 (Grifo nosso)

Essa linha de pensamento denominada law and order40 criou uma política 
criminal que expressa radicalismo e passionalidade: a etiquetação do que constitui crime 
hediondo (em vez de fornecer uma noção baseada em algum critério objetivo, como o 
meio de execução); o sensível aumento punitivo dos delitos previstos como hediondos – 
representando uma desconsideração à lógica interna do sistema de cominação punitiva que 
causa desproporcionalidade e dificuldades na individualização da pena –;  a demarcação de 
um preceito sancionatório fixo de 30 anos para latrocínio ou extorsão mediante sequestro 
de que resultou morte e for executado contra menor de 14 anos.41

Vê-se, portanto, que essa noção do movimento da Lei e da Ordem surge em uma 
perspectiva conservadora de que o crime e a impunidade representam um perigo para o 
contrato social. Assim, o endurecimento penal é justificado para a defesa da cidadania e 
do “contrato social”, ou seja, como uma suposta expressão da vontade da maioria e na 
defesa da democracia.42

39 SILVA, Marisya Souza e. Crimes hediondos & progressão de regime prisional. Curitiba: Juruá, 2008. p. 134.
40 “A Lei 8.072/90 na linha dos pressupostos ideológicos e dos valores do chamado Movimento da Lei e da 

Ordem, dá suporte à idéia de que leis de extrema severidade e penas privativas de liberdade pesadas são 
suficientes para pôr cobro à criminalidade violenta. Nada mais ilusório. 

 [...]
 As conseqüências de uma guerra, sem quartel, contra determinados delitos e certas categorias de 

delinqüentes, serviram para estiolar direitos e garantias constitucionais e para deteriorar o próprio direito 
penal liberal, dando-se azo à incrível convivência, em pleno Estado Democrático de Direito, de um direito 
penal autoritário” (FRANCO, Alberto Silva. Op. cit., p. 44).

41 FRANCO, Alberto Silva. Op. cit., p. 44-49.
42 TORON, Alberto Zacharias. Crimes hediondos: o mito da repressão penal: um estudo sobre o recente 

percurso da legislação brasileira e as teorias da pena. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 87-92. 
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Outra incongruência dessa Lei é: apesar de o art. 5°, inc. XLIII, da Constituição 
Federal limitar alguns direitos dos acusados e condenados por crime hediondo, a redação 
da lei ordinária deve ser apontada como uma lei restritiva de direitos ao desatentar para 
o princípio da proibição do excesso, restringindo ainda mais os direitos desses sujeitos.43

Ademais, a mencionada Lei contradiz a sistemática da execução das penas no Brasil: 
na tentativa de uma intervenção mínima e de respeito à dignidade da pessoa humana, 
diminuiu a prevenção especial negativa, possibilitando formas diversas de punição e de 
progressão de regime (inclusive com institutos novos, como o da remição da pena pelo 
trabalho exercido em regime fechado ou semiaberto).44

Especificamente sobre a individualização da pena, é notável sua supressão na 
Lei de Crimes Hediondos, pois, como explicado antes, o método brasileiro assumido 
expressamente na Constituição Federal e no Código Penal determina ao legislador a oferta 
de parâmetros para serem aplicados pelo juiz no caso concreto, não sendo possível falar 
em individualização quando há uma determinação única feita pelo legislador. Retoma-se, 
portanto, neste momento, o conceito de individualização, que perpassa três momentos: a 
cominação, a aplicação e a execução, e essa lógica é ferida seja porque a lei prevê a pena 
em quantidade fixa ou porque estipula um regime carcerário específico.45

Desse modo, a imposição legal do regime inicial fechado para os crimes hediondos 
e análogos não se afastou dessa racionalidade autoritária e punitiva do Estado, que, como 
explicitado (e será posteriormente aprofundado), contradiz a lógica do Estado Democrático 
de Direito. Tal previsão normativa surge, por conseguinte, para suprir a declaração de 
inconstitucionalidade do regime integralmente fechado, buscando manter a lógica passional e 
irracional que vige na Lei dos Crimes Hediondos, seguindo a atual forma de o Poder Legislativo 
contornar decisões de inconstitucionalidade proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.

43 AZEVEDO, Tupinambá Pinto de. Crimes Hediondos e Regime Carcerário Único: Novos Motivos de 
Inconstitucionalidade. In: CARVALHO, Salo de (Coord.). Crítica à execução penal. 2. ed. rev., ampl. e 
atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 466-469.

44 TORON, Alberto Zacharias. Op. cit., p. 132-133.
45 AZEVEDO, Tupinambá Pinto de. Op. cit., p. 469-470.
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2 SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Diante da crise do sistema punitivo, surgiu uma nova forma de punição para aqueles 
que sofrem a persecução penal, no caso: a substituição da pena privativa de liberdade por 
penas restritivas de direito, evitando os males do encarceramento.

Essa possibilidade, todavia, é apontada por parte da doutrina como uma ênfase 
à prisão, criando novas formas de controle social quando não necessariamente o Direito 
Penal deveria intervir.

Apesar das críticas, a seguir aprofundadas, os substitutivos penais representam uma 
alternativa para o condenado, além de coadunar com o princípio da individualização da pena.

Diante desse quadro, é imperioso apontar como o legislador enfrentou essa temática 
em relação à Parte Geral do Código Penal e especificamente aos crimes hediondos.

2.1 FUNDAMENTOS POLÍTICO-CRIMINAIS DOS SUBSTITUTIVOS PENAIS. 
RAZÕES DA DESCARCERIZAÇÃO.

A sistemática da substituição das penas, prevista no art. 32 do Código Penal, é 
a aplicação das penas restritivas de direitos como substitutivas das penas privativas de 
liberdade, que ainda funcionam como centro das punições. Ou ainda, a utilização das 
penas de multa que podem ser cumuladas à privação de liberdade, ou, excepcionalmente, 
funcionam como substitutivas. 

Historicamente,

soluções alternativas ao encarceramento foram propostas e aperfeiçoadas no decorrer 
do século passado, com a criação de inúmeros institutos como a pena pecuniária, 
as penas restritivas de direito e a suspensão condicional da pena. A própria ideia de 
sistema progressivo e do livramento condicional são reflexos da constatação do processo 
dessocializador operador na prisão. No entanto, a ênfase em estabelecer programa 
eficaz de alternativas ao cárcere teve seu ápice no 8° Congresso da ONU (1990), com a 
elaboração das Regras de Tóquio.46

46 CARVALHO, Salo de. Teoria agnóstica da pena: entre os supérfluos fins e a limitação do poder punitivo. 
In: CARVALHO, Salo de (Coord.). Crítica à execução penal. 2. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007. p. 11.
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A possibilidade da substituição de penas, prevista no Código Penal e acentuada na 
Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), é tradicionalmente explicada por questões 
humanitárias (reduzir os efeitos danosos da prisão ao indivíduo) e científicas (baseada nas 
pesquisas empíricas das inconveniências do sistema prisional). De outro lado, as teorias 
críticas explicam os substitutivos penais por três enfoques: a superlotação carcerária, a 
crise fiscal e a ampliação do controle social (mais pessoas controladas e maior quantidade 
de instituições que exercem o controle).47 Esta possibilidade, é vista, inclusive, como um 
resultado histórico da criminologia tradicional, que tenta alcançar um aumento do poder 
do Estado sobre os trabalhadores.48

Assim, os substitutivos penais não enfraquecem a prisão, mas a revigoram; não diminuem 
sua necessidade, mas a reforçam; não anulam sua legitimidade, mas a ratificam: são 
instituições tentaculares cuja eficácia depende da existência revigorada da prisão, o 
centro nevrálgico que estende o poder de controle sobre as massas miserabilizadas do 
capitalismo neoliberal contemporâneo, com possibilidades de novos reencarceramentos 
se a expectativa comportamental em relação aos controlados não confirmar o prognóstico 
dos controladores do sistema penal.49

Esta opinião de que as penas substitutivas fortalecem a prisão também é trazida 
por Antonio Garcia-Pablos de Molina. Ele entende que o controle social é exercido por 
meios diversos, de forma a assegurar a conformidade dos membros do grupo social aos 
valores e normas do sistema vigente.50

Salo de Carvalho também coaduna com essa posição, explicando: de um lado essas 
medidas reduzem o sofrimento das pessoas encarceradas e ao mesmo tempo representam 
sistemas adicionais e legitimantes da prisão ao aumentar o número de pessoas controladas 
pelo Estado. Portanto, a tentativa deve ser de evitar a transformação dessa alternativa em 
um apêndice do sistema punitivo.51

Giamberardino e Pavarini expõem essa contradição:

Desde a década de 70 do século passado, as reformas penais no mundo ocidental se 
orientaram por uma perspectiva de descarcerização como um destino necessário e 
desejável. Penas substitutivas e medidas alternativas marcam o percurso reformista de 
gradual “libertação da necessidade da prisão”, cujo discurso oficial se faz em torno ao 
objetivo de se ter o cárcere como extrema ratio, primeiro estagio da dissolução do domínio 
do “grande internamento penal”.

47 SANTOS, Juarez Cirino dos. Op. cit., p. 39.
48 SANTOS, Juarez Cirino dos. Op. cit., p. 61-62.
49 SANTOS, Juarez Cirino dos. Op. cit., p. 155.
50 GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antonio Garcia-Pablos de. Criminologia: introdução a seus fundamentos 

teóricos. Trad. Luiz Flavio Gomes. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 482-485.
51 CARVALHO, Salo de. Op. cit., p. 11-12.
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A ideia (sublinhe-se: a ideia) da decarceration é simples, assim como parecia simples 
aquela que inspirou a invenção da penitenciaria dois séculos antes: o escopo de integração 
social do condenado não necessita mais de praticas correcionais através da privação da 
liberdade por um quantum de tempo determinado, mas através do tratamento direto 
do “desviante” na própria comunidade. Valoriza-se o âmbito social ordenado e rico de 
interrelações organizadas e oferecidas pelo Estado do Welfare.52

Apesar das críticas à substituição da pena privativa de liberdade por outras formas 
de punição previstas no Código Penal e em legislação extravagante, é fulcral compreender 
que a crise do sistema carcerário – pela sua incapacidade educativa, por retirar o réu do seu 
meio, por criar estigmas etc. – trouxe a necessidade imediata de novas penas para serem 
aplicadas quando possível e recomendável, de forma que as penas privativas de liberdade 
se restrinjam às condenações de longa duração e aos condenados de alta periculosidade, 
destacando-se que o centro dessa nova perspectiva são as penas de curta duração. Isso 
porque é considerado que a restrição da liberdade por curta duração, em vez de prevenir 
delitos, promove-os.53

Essa ineficácia da prisão é apontada por Bitencourt mediante duas premissas: o 
ambiente carcerário é artificial e, em vez de ressocializar, estigmatiza, e, sob outro ponto 
de vista, as condições materiais da execução da pena impossibilitam o alcance do seu 
objetivo reabilitador.54

Neste contexto, a legislação penal brasileira traz inúmeras outras formas de 
punição do condenado, para além das penas privativas de liberdade. Estas alternativas 
ao sistema penitenciário foram reforçadas com as reformas de 1984 e 1998 no texto do 
Código Penal brasileiro.

Preliminarmente, esclarece-se que a denominação correta é substitutiva penal, e 
não penas alternativas nem medidas alternativas, isso porque,

52 GIAMBERARDINO, André; PAVARINI, Massimo. Teoria da pena e execução penal: uma introdução crítica. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 38.

53 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit., p. 2-3.
54 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit., p. 5-6.
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apesar de utilizada no cotidiano forense para referir-se às respostas penais diversas da 
pena de prisão, não significa o que pretende representar. Isso porque, no seu largo 
espectro de significados, abrange desde as penas consensualmente ajustadas em sede de 
transação penal, passando pelas penas substitutivas à privação de liberdade, restritivas de 
direitos e até a pena de multa, mantendo sempre a prisão como a principal referência 
do sistema de penas.55

Adverte-se, também, que estas alterações estão em consonância com a 
racionalidade da criminalização maciça e, por isso, não é impossível de ocorrer a 
exasperação das penas de muitas infrações penais, tão somente para impedir a aplicação 
das penas restritivas de direitos.56

Outra premissa para a compreensão desse tema é a incoerência da política criminal 
brasileira. Ela prevê formalmente estes substitutivos penais, sem, no entanto, criar uma 
estrutura correta para sua operacionalização. Exemplo disto é a Reforma de 1984, que, 
na prática, não trouxe grandes mudanças para os condenados.57

2.2 REQUISITOS DA SUBSTITUIÇÃO

A aplicação de penas substitutivas ocorre no momento da determinação da pena na 
sentença (art. 59 do CP),58 por requerer a prévia determinação da quantidade de pena imposta.

E como na dosagem da pena o juiz deve escolher a sanção mais adequada, levando 
em consideração a personalidade do agente e demais elementos do artigo citado, e, 
particularmente, a finalidade preventiva, é natural que nesse momento processual se 
examine a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade.59

55 AZEVEDO, Mônica Louise de. Op. cit., p. 158-159.
56 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit., p. 71.
57 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit., p. 69.
58 Além do substitutivo penal estabelecido somente no momento da condenação, há também outras espécies, 

não aprofundadas no decorrer deste trabalho científico por não ser possível sua aplicação para os crimes 
hediondos e análogos. A transação penal é proposta antes de existir ação penal e funciona como um acordo 
entre o órgão acusatório e o suposto autor da infração, sendo possível para os delitos cuja pena abstrata 
não supere 2 anos e está prevista na Lei n° 9.099/95. A suspensão condicional do processo também está 
disciplinada na Lei dos Juizados Especiais, no entanto, é aplicada para os crimes cuja pena mínima não 
supera um ano, ainda, sua proposição ocorre no momento do oferecimento da denúncia. Ademais, após 
a persecução penal existe o instituto da suspensão condicional da pena, previsto nos arts. 77 e 78 do 
Código Penal. E, ainda, durante a execução da pena privativa de liberdade, pode ocorrer o livramento 
condicional, tema não tratado por abranger outra problemática da Lei dos Crimes Hediondos, que, em 
seu art. 5°, prevê um requisito temporal maior comparado aos outros crimes para a sua aplicação para os 
delitos hediondos e assemelhados, no caso somente quando cumpridos dois terços da pena e se o apenado 
não for reincidente.
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Esta opção legislativa será analisada pelo juiz com base em alguns dispositivos do 
Código Penal.60 Primeiramente, o art. 33 dispõe sobre o regime inicial de cumprimento da 
pena, determinado pelo juiz na situação concreta de acordo com o tempo da condenação 
imposta. Após isso, o magistrado poderá substituir a pena se cumpridos os requisitos 
objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal.

O inc. I do art. 44 estabelece um requisito objetivo baseado na quantidade de pena 
aplicada, não sendo possível a substituição da pena imputada ultrapassar 4 anos para os 
delitos dolosos. Se a condenação for por crime culposo, no entanto, a pena restritiva de 
direito poderá ser imposta independente do quantum cominado. Ademais, a quantidade 
individualizada, segundo o § 2° do mesmo artigo, determina a quantidade de espécies de 
penas restritivas que devem ser aplicadas.61

Ainda nesta primeira condição legal, José Antonio Paganella Boschi explica: 
“a lei penal não prevê qualquer restrição à aplicação dos substitutivos das penas para 
determinadas espécies de crimes”.62

O segundo requisito objetivo é a necessidade de o delito ter sido cometido sem 
violência ou grave ameaça a pessoa.63

Subjetivamente, o magistrado analisa se o réu é reincidente ou não, sendo que 
somente a reincidência em delito doloso é impeditiva da substituição da pena. Ademais, 
para a aplicação das penas substitutivas, avalia-se também a culpabilidade, os antecedentes, 
a conduta social, a personalidade do condenado e os motivos e circunstâncias do fato.64

A princípio, a análise seria que a política descarcerizadora não é aplicável aos 
crimes hediondos e análogos, se fosse afirmada uma harmonia sistemática entre a Lei n° 
9.714/98 e as Leis n° 8.072/90 e n° 11.343/06, o que se denota de uma breve leitura 
do citado art. 2° da Lei n° 8.072/90 e do caput do art. 44 da Lei n° 11.343/06. Assim, 

59 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit., p. 77-78.
60 BRASIL. Código Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm>. 

Acesso em: 30 set. 2011.
61 BOSCHI, José Antônio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2002. p. 369.
62 BOSCHI, José Antônio Paganella. Ibid., loc. cit.
63 É imperioso apontar a crítica posta por alguns doutrinadores, apesar de não ser objeto deste artigo, de 

que esse requisito restringe a não aplicação dos substitutivos para a denominada “criminalidade das ruas”, 
normalmente fisicamente violenta, enquanto outros fatos extremamente graves e ofensivos à sociedade, ao 
exemplo de fraudes financeiras, improbidades administrativas, podem ter suas penas substituídas (BOSCHI, 
José Antônio Paganella. Op. cit., p. 371).

64 BOSCHI, José Antônio Paganella. Op. cit., p. 372.
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há posicionamento doutrinário de que a danosidade desses delitos é incompatível com 
a política criminal descarcerizadora do Código Penal, ademais esta linha teórica defende 
que a imposição de maiores restrições aos crimes hediondos e análogos é legal, por serem 
delitos de maior gravidade, tendo como consequência um necessário rigor na punição.65

Bitencourt sustenta, todavia, a inexistência de qualquer harmonia e coerência no 
sistema criminal brasileiro. Os princípios como o da proporcionalidade, da razoabilidade e 
da lesividade do bem jurídico foram abandonados junto com o princípio da individualização 
da pena e o dever constitucional de uma política criminal adequada a um Estado Social 
e Democrático de Direito na referida legislação.66

A Lei dos Crimes Hediondos viola inúmeras garantias constitucionais, e num eventual 
confronto entre esta Lei e a que reformou o Código Penal em 1998, inovando alguns pontos 
referentes às penas privativas de direito, a última deve ser aplicada, por adequar-se aos 
postulados da atual Constituição. Os únicos postulados que não podem ser modificados são 
os estabelecidos na própria Constituição: a impossibilidade de fiança, graça ou anistia para 
os crimes hediondos. Todos os outros excessos previstos na lei extravagante sobre o tema 
podem ser alterados tacitamente ou expressamente por lei ordinária, logo, se satisfeitos os 
requisitos do art. 44 do Código Penal, é possível a aplicação de penas restritivas de direitos 
para crimes hediondos ou assemelhados.67

Esta também é a opinião de Alberto Silva Franco:

No conflito entre o dispositivo legal, que determina a aplicação do regime prisional 
fechado a réu condenado por crime hediondo ou assemelhado, e os dispositivos do 
Código Penal, que permitem a conversão da pena privativa de liberdade em internação 
ou tratamento ambulatorial, ou a substituição da pena privativa de liberdade por outra 
medida penal alternativa, deverão, sem dúvida, prevalecer as posições que melhor 
favoreçam o condenado.68

Jorge Henrique Schaefer Martins ressalva a necessidade de interpretar de maneira 
restritiva este tema. Refere-se, inicialmente, ao fato de que a maioria dos delitos previstos 

65 MARTINS, Jorge Henrique Schaefer. Penas alternativas. 2. ed. ampl. e atual. Curitiba: Juruá, 2001. p. 
140-141 e 144.

66 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit., p. 72.
67 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit., p. 100-107.
68 FRANCO, Alberto Silva. Op. cit., p. 157.
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na Lei n° 8.072/90 possui como elementar do crime a violência ou grave ameaça, ao 
exemplo do homicídio, da extorsão mediante sequestro e outros. Quanto aos crimes 
equiparados à tortura e ao terrorismo, em geral, pressupõem também o requisito subjetivo 
que impede a aplicação dos substitutivos penais. Portanto, é em relação ao tráfico ilícito 
de entorpecentes o enfoque dessa discussão.69

Alberto Silva Franco explica que, além de normalmente serem cometidos com 
violência ou grave ameaça, os crimes hediondos são excluídos das penas restritivas de 
direito por normalmente terem a pena cominada superior a 4 anos. No entanto, essa 
lógica não é aplicável ao delito de falsificação/corrupção/adulteração/alteração de produto 
destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273 do Código Penal) na forma tentada, 
pois nesse caso a conduta não é violenta ou praticada com grave ameaça e sua pena 
possivelmente será aquém de 4 anos, logo, o autor entende que não há objeção para que 
haja a substituição da pena.70

Especificamente sobre o tráfico ilícito de entorpecentes e a expressa vedação legal 
aos substitutivos penais, opina Alberto Silva Franco:

Não obstante a expressa disposição legal, tudo está a indicar a incisiva contrariedade da 
regra do art. 44 em relação aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização 
da pena. Não há nenhuma razão lógica para que se permite ao réu primário, de bons 
antecedentes, não dedicado a atividades criminosas, nem integrante de organização 
criminosa (art. 33, §4°), a redução da carga punitiva de um sexto a dois terços do 
quantum estabelecido no preceito sancionatório do art. 33 e de seu §1°, e se negue, 
em seguida, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, apesar 
da ação criminosa não ter sido praticada com violência ou grave ameaça à pessoa e da 
quantidade da pena afinal fixada não ser superior a quatro anos.71

A redação legal, por conseguinte, claramente fere o princípio da isonomia, tratando 
da mesma forma, por exemplo, o grande traficante e a mulher que leva drogas ao presídio. 
De outro lado, há uma restrição ao princípio da individualização da pena, pois o legislador 
novamente define previamente como o juiz deve definir a forma de cumprimento da pena 
no caso concreto.

69 MARTINS, Jorge Henrique Schaefer. Op. cit., p. 141-142.
70 FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007. p. 195.
71 FRANCO, Alberto Silva. Op. cit., p. 198.
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3 ANÁLISE CRÍTICA DAS TENDÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS DAS 
CORTES SUPERIORES NO BRASIL SOBRE SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE 
PENA NOS CRIMES HEDIONDOS

Assim, como não é unânime o respaldo doutrinário favorável à possibilidade de o 
regime inicial dos crimes hediondos ser diverso do fechado, por aplicação dos princípios 
constitucionais, com destaque para a individualização da pena, a jurisprudência brasileira 
também diverge neste ponto: a constitucionalidade ou não do art. 2°, § 1°, da Lei dos 
Crimes Hediondos.

No entanto, em relação à possibilidade de aplicar os substitutivos penais para os 
crimes hediondos e análogos, com as restrições fáticas já expostas, o Supremo Tribunal 
Federal e o Superior Tribunal de Justiça em seus mais recentes julgamentos afirmam a 
inconstitucionalidade do art. 44 da Lei de Drogas, possibilitando a aplicação de penas 
restritivas de direitos aos condenados pela Lei n° nº 11.343/06 quando a pena cominada 
é inferior a 4 anos.

No Superior Tribunal de Justiça, a questão do regime inicial é analisada pela Quinta 
Turma e pela Sexta Turma de forma divergente. A Quinta Turma afirma a constitucionalidade 
da previsão legal, ou seja, considera que necessariamente o regime inicial do cumprimento 
de pena para os crimes hediondos e análogos deve ser fechado. Já a Sexta Turma coaduna 
com o citado entendimento doutrinário, da possibilidade de o regime inicial ser diferente 
do fechado e da substituição da pena privativa de liberdade nos crimes hediondos.

Para elucidação, citam-se dois recentes entendimentos doutrinários do Superior 
Tribunal de Justiça:

TRÁFICO. DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. Trata-se de HC no qual o paciente 
busca a fixação de regime prisional mais brando para o início do cumprimento de pena, 
uma vez que foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas cometido em 
28/4/2008, portanto após o advento da Lei n. 11.464/2007. A Turma denegou a ordem e 
reiterou seu entendimento de que, embora o legislador tenha previsto a possibilidade de 
reduzir as sanções do agente primário, de bons antecedentes que não se dedica à atividade 
criminosa nem integra organização criminosa (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), 
subsistem as razões que o levaram a qualificar o tráfico ilícito de entorpecentes como  
equiparado a hediondo, pois os critérios que permitem a redução da pena não têm  a 
finalidade de mitigar o juízo de reprovação incidente sobre a conduta delituosa em si 
mesma, que continua sendo a de tráfico ilícito de drogas. Demonstrada a hediondez 
da figura descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não há que se falar em não 
incidência da Lei n. 11.464/2007 nesses casos. Assim, consumado o crime de tráfico de 
entorpecentes após o advento da Lei n. 11.464/2007, a qual atribuiu nova redação ao 
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art. 2º, § 1º, a lei dos crimes hediondos (Lei n. 8.072/1990), que estabeleceu o regime 
inicial fechado no caso dos condenados pela prática do mencionado delito, não há falar 
em regime inicial diverso do fechado. (Informativo n. 424).72 (Grifo nosso).

TRÁFICO. DROGAS. REGIME FECHADO. O crime imputado ao paciente foi tráfico 
de drogas praticado em 8/5/2008, já sob a égide da Lei n. 11.464/2007, cuja entrada 
em vigor se deu em 29/3/2007, que alterou o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, 
determinando o estabelecimento de regime fechado para o início do cumprimento 
da pena aplicada, qualquer que ela seja. A defesa do paciente alega que a quantidade 
imposta, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizariam a imposição 
do regime aberto. Destaca o Min. Relator que, embora, segundo o art. 2º, § 1º, da 
Lei n. 8.072/1990 (com a novel redação da Lei n. 11.464/2007), tenha sido vedado, 
expressamente, para os crimes hediondos ou a eles equiparados o regime inicial diverso do 
fechado, na fixação do regime prisional para o início de cumprimento da pena privativa de 
liberdade, há de levar-se em consideração a quantidade de pena imposta, as circunstâncias 
judiciais desfavoráveis ou favoráveis, a presença de agravantes, atenuantes, causas de 
aumento ou diminuição. Isso porque, no Estado democrático de direito, as normas devem 
mostrar-se ajustadas com o processo constitucional. Observa que a aplicação literal do 
artigo inserido pela Lei. n. 11.464/2007 na Lei dos Crimes Hediondos sem considerar as 
peculiaridades do caso concreto acarretaria ofensa aos princípios da individualização da 
pena, da proporcionalidade e da efetivação do justo. Ressalta que, em decisão plenária 
em 2006, o STF declarou a inconstitucionalidade da proibição à progressão de regime 
(art. 2º, § 1º, na redação antiga da Lei dos Crimes Hediondos) por afronta ao princípio 
da individualização da pena e só depois a Lei n. 11.464/2007 derrogou a vedação à 
progressão de regime. No entanto, ainda persiste a ofensa ao princípio da individualização 
da pena, pois se aquele dispositivo responsável por impor o integral cumprimento 
da reprimenda no regime fechado é inconstitucional, também o é aquele dispositivo 
que determina a todos, independente da pena ou das circunstâncias judiciais do caso 
concreto, que inicie a expiação no regime mais gravoso. Pelo exposto, conclui que, na 
hipótese dos autos, a pena de um ano e oito meses de reclusão aliada às circunstâncias 
judiciais favoráveis permite o estabelecimento do regime aberto para o cumprimento da 
pena privativa de liberdade e também a sanção corporal por duas medidas restritivas de 
direitos. Observou ainda que, no julgamento da apelação interposta pelo MP, o tribunal 
a quo, embora tenha aplicado a causa de diminuição contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 
11.343/2006, no patamar máximo de dois terços, deixou de efetuar a mesma redução 
em relação à multa, o que ocasiona o constrangimento ilegal alegado pela defesa. Com 
esse entendimento, a Turma estabeleceu o regime aberto para o cumprimento da privativa 
de liberdade, substitua por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de 

72 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. Habeas Corpus n° 143.361. Tribunal Regional Federal da 
3ª Região, Brasília, DF, 23 fev. 2010. Rel.: Min. Jorge Mussi. Publicação DJe de 8 mar. 2010. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200901461615&dt_publicacao=08/03/2010>. 
Acesso em: 16 jun. 2011.
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semana, redimensionou a pena pecuniária de 332 para 166 dias-multa e determinou que 
a implementação das restritivas de direitos ficasse a cargo do juiz das execuções. Com 
essa decisão, a Turma modificou seu entendimento sobre o tema ao adotar o do STF. 
(Informativo STJ nº. 0433).73 (Grifo nosso)

De outro lado, quanto à aplicação das penas restritivas de direitos no lugar de penas 
privativas de liberdade, ambas as Turmas se pronunciam pela possibilidade da substituição:

Impõe-se a fixação do regime inicial fechado no caso de condenado pela prática do crime 
de tráfico de drogas cometido após o advento da Lei n. 11.464/2007, que deu nova 
redação ao art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990. Contudo, não há empeço a que se aplique 
a substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos nesse caso, visto 
que o Plenário do STF declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do teor do art. 
44 da Lei n. 11.343/2006, que vedava tal benesse. Note-se que, por força do art. 77, 
III, do CP, concedida essa substituição, não há como aplicar a suspensão condicional da 
pena. Com esse entendimento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para garantir ao 
paciente a substituição da pena, que deverá ser implementada pelo juízo das execuções 
penais, diante das peculiaridades do caso. (Informativo STJ n° 460)74 (Grifo nosso)

TRÁFICO. DROGAS. SUBSTITUIÇÃO. PENA. A Turma reafirmou ser possível a substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nas condenações referentes ao 
crime de tráfico de drogas praticado sob a égide da Lei n. 11.343/2006, conforme apre-
goam precedentes do STF e do STJ. Na hipótese, o paciente foi condenado pela prática 
do delito descrito no art. 33, caput, daquela lei e lhe foi aplicada a pena de um ano e 
oito meses de reclusão, reduzida em razão do § 4º do citado artigo. Então, reconhecida 
sua primariedade e determinada a pena-base no mínimo legal em razão das favoráveis 
circunstâncias judiciais, há que fixar o regime aberto para o cumprimento da pena (prin-
cípio da individualização da pena) e substituí-la por duas restritivas de direitos a serem 
definidas pelo juízo da execução. (Informativo STJ n° 438).75 (Grifo nosso)

A partir dessas decisões paradigmas da Quinta Turma e da Sexta Turma do STJ, é 
notável a incongruência das deliberações dadas em cada caso. A Quinta Turma, ao não 
permitir regime inicial diverso do fechado, desconsidera exatamente a diferenciação entre 

73 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. Habeas Corpus n° 149.807. Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, Brasília, DF, 10 ago. 2010. Rel.: Min. Og Fernandes. Publicação DJe de 06 maio 
2010. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200901957770&dt_
publicacao=20/09/2010>. Acesso em: 17 jun. 2011.

74 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. Habeas Corpus n° 143.319. Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, Brasília, DF, 16 dez. 2010. Rel.: Min. Laurita Vaz. Publicação DJe de 4 abr. 2011. 
Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/infojur/toc.jsp>. Acesso em: 14 out. 2011.

75 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. Habeas Corpus n° 151119. Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, Brasília, DF, 10 jun. 2010. Rel.: Min. Haroldo Rodrigues. Publicação DJe de 16 
ago. 2010. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/infojur/toc.jsp>. Acesso em: 14 out. 2011.



225Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 7, p. 201-232, jul./dez. 2012

os grandes traficantes e os réus primários acusados de tráfico, criando uma generalização 
altamente criticável, como se demonstrou anteriormente. No entanto, a mesma Turma 
permite a substituição da pena por restritivas de direitos quando as circunstâncias forem 
favoráveis e o quantum imputado for inferior a 4 anos.

O Supremo Tribunal Federal coaduna com o entendimento do STJ relativo à 
substituição:

Habeas Corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Paciente condenado à pena de um 
ano e oito meses de reclusão. 3. Pedido de fixação de regime aberto para o início do 
cumprimento da pena. Possibilidade. Paciente que cumpre os requisitos previstos no art. 
33, § 2º, “c”, do Código Penal. 4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 
de direitos. Possibilidade. Precedente do Plenário (HC n. 97.256/RS). 5. Necessidade de 
análise dos requisitos dispostos no art. 44 do CP. 6. Ordem deferida. (Informativo STF 
n° 615).76 (Grifo nosso)

Ressalta-se ainda outro precedente do Plenário, HC n° 97.256/RS, que declarou 
incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo da Lei de Tóxicos que proíbe a substituição 

76 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Habeas Corpus n° 105.779. Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, Brasília, DF, 8 fev. 2011. Rel.: Min. Gilmar Mendes. Publicação DJe de 22 fev. 2011. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=3965447>. 
Acesso em: 27 jun. 2011.
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do regime, por ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena.77 Essa decisão 
foi um marco para a Quinta Turma do STJ, que somente a partir desse momento passou a 
decidir favoravelmente à substituição da pena nos delitos de tráfico, sem, contudo, mudar 
seu entendimento sobre o regime inicial dos crimes hediondos e análogos.

Especificamente sobre o regime inicial do cumprimento da pena para os 
crimes hediondos, o STF possui precedentes jurisprudenciais variados, ora declarando 

77 “EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE 
DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. 
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL 
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE 
CONCEDIDA. 1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização 
da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o 
legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o 
poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um 
concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações 
subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência 
do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica 
e justiça material. 2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com 
ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado 
e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo 
que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade 
nos quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma 
alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que 
todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-
-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade 
corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção 
-penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-
ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o 
tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o 
apenado, prevenindo comportamentos do gênero. 4. No plano dos tratados e convenções internacionais, 
aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de 
entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para 
possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes 
e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. 
Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma 
comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime 
de tráfico ilícito de entorpecentes. 5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice 
da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em 
penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental 
de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade 
pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das 
condições objetivas e subjetivas da convolação em causa, na concreta situação do paciente.” (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Habeas Corpus n° 97256. Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul, Brasília, DF, 01 set. 2011. Rel.: Min. Ayres Brito. Publicação DJe de 16 fev. 2010. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2653717>. 
Acesso em: 27 jun. 2011).
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a possibilidade de o regime inicial ser diverso do fechado, ora manifestando-se pela 
literalidade da lei:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. 
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO. 1. A pretensão do 
paciente esbarra na literalidade da norma legal - seja na redação original, seja na redação 
atual -, já que as penas privativas de liberdade aplicadas para os agentes que cometem 
crimes hediondos ou equiparados terão obrigatoriamente que ser cumpridas em regime 
inicialmente fechado. 2. Não há que se falar em violação aos princípios de dignidade 
da pessoa humana, individualização da pena e proporcionalidade, como pretende o 
impetrante. 3. Ordem denegada.78 (Grifo nosso)

Habeas Corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. 3. Dosimetria da pena. Fundamentação 
idônea. 4. Pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena (Lei n. 
11.343/2006, art. 33, § 4º) em seu patamar máximo. Quantidade de droga apreendida 
é circunstância que deve ser sopesada na primeira fase de individualização da pena, 
nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, sendo impróprio invocá-la por ocasião de 
escolha do fator de redução previsto no § 4º do art. 33, sob pena de bis in idem. 5. 
Ordem parcialmente deferida para determinar que se proceda a nova individualização 
da pena e, esta fixada, delibere-se sobre o regime inicial de cumprimento de pena, bem 
como a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, 
segundo os requisitos previstos no art. 44 do CP. Decisão Deferida, em parte, a ordem, 
para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que proceda a nova 
individualização da pena, atentando-se para a adequada motivação do fator de redução 
oriundo da causa especial de diminuição da pena, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 
11.343/2006. Determinada, ainda, que, fixada a individualização da pena, deverá o 
Tribunal deliberar sobre o regime inicial de cumprimento de pena, bem como sobre a 
possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, segundo 
os requisitos previstos no art. 44 do CP, nos termos do voto do Relator.79 (Grifo nosso)

Os aludidos precedentes jurisprudenciais da Sexta Turma do STJ, em seus acórdãos, 
analisam que, mesmo para os crimes hediondos ou a eles equiparados, a fixação do 

78 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Segunda Turma. HC n° 103011. Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Norte, Brasília, DF, 24 ago. 2010. Rel.: Min. Ellen Gracie. DJe de 10 set. 2010. Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=crime+hediondo+regime+
inicial+fechado&base=baseAcordaos>. Acesso em: 15 out. 2011.

79 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Segunda Turma. HC n° 108264. Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo, Brasília, DF, 21 jun. 2011. Rel.: Min. Gilmar Mendes. DJe de 01 ago. 2011. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=crime+hediondo+regime+inicia
l+fechado&base=baseAcordaos>. Acesso em: 15 out. 2011.
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regime prisional deve levar em consideração o disposto no art. 59 do Código Penal, 
não sendo possível a imposição cega do regime carcerário mais gravoso. Isso porque ao 
magistrado cabe a defesa dos direitos fundamentais e, no confronto de um preceito com 
uma interpretação dúbia, deve-se utilizar a que melhor confira eficácia normativa à Carta 
Política, não sendo isto possível, deve ocorrer a declaração de inconstitucionalidade.

Do outro lado, argumenta-se que não há incompatibilidade do art. 2°, § 1° com 
o princípio da individualização da pena, sob o argumento de que a própria Carta Magna 
prevê tratamento diferenciado e mais rigoroso aos crimes hediondos e análogos. Esta visão, 
no entanto, é deturpada, pois a rigorosidade constitucional limita-se a determinar que tais 
delitos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, portanto, ao contrário, uma 
limitação maior do que a dada pela Constituição Cidadã fere toda a lógica do diploma 
legal, ampliando as restrições aos direitos do condenado.

Da posição divergente das Cortes Superiores, destaca-se trecho do Ministro Jorge 
Mussi, relator do mencionado precedente jurisprudencial da Quinta Turma do STJ:

O crime de tráfico de entorpecentes pelo qual restou condenado o paciente ocorreu após  
o advento da Lei n.º 11.464/2007, a qual, introduzindo nova redação ao art. 2º, § 1º, da 
Lei dos Crimes Hediondos, estabeleceu o regime inicial fechado aos condenados pela 
prática desses tipo de delitos ou equiparados, o que demonstra que a escolha do sistema 
carcerário impugnado é imposição feita pela lei, independentemente da quantidade de 
sanção firmada.80

Essa cisão jurisprudencial retoma as questões que circundam a Lei n° 8.072/90 e 
demonstra a necessidade premente da análise abstrata, mediante uma ação de controle de 
constitucionalidade, do art. 2°, § 1°, da referida legislação, para que em face dos princípios 
da segurança jurídica e da isonomia seja estabelecido em todo o país qual é o entendimento 
sobre o regime inicial de pena para os crimes hediondos e análogos.

De outro lado, inexiste divergência jurisprudencial entre as Cortes Superiores, em 
seus mais recentes julgados, sobre a possibilidade de substituição da pena privativa de 
liberdade por penas restritivas de direitos.

Isto demonstra uma incoerência destas Cortes, quando exigem o regime inicial 
fechado e ao mesmo tempo permitem a substituição da pena. Esta incongruência não se 

80 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. Op. cit., 2010.
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coaduna com a lógica penal, pois tanto o regime inicial quanto a possibilidade de aplicação 
de penas restritivas de direitos são opções político-criminais e, portanto, devem obedecer 
a uma orientação única. 

Estes posicionamentos, ademais, causam extrema insegurança jurídica aos 
condenados, sendo possível um condenado a 4 anos cumprir sua pena por meio de 
prestações alternativas, e o réu a quem foi imputada uma pena de 4 anos e 1 mês, cumprir 
a pena em regime inicial fechado com progressão de regime diferenciada por tratar-se de 
crime hediondo.

Deste modo, é imperioso que as Cortes Superiores optem por uma única orientação, 
demarcando seu posicionamento frente a esta opção político-criminal e possibilitando 
a efetivação dos princípios constitucionais – como o da individualização da pena, da 
igualdade – aos condenados por crimes hediondos ou análogos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta breve exposição possibilitou o levantamento de questões diversas que cingem 
a Lei n° 8.072/90.

Preliminarmente, após a análise das teorias da pena e a conclusão da fulcral crise 
do sistema carcerário, foi possível visualizar e compreender a existência de previsões 
legais que individualizam a punição de acordo com as circunstâncias do caso concreto, 
possibilitando ao condenado cumprir sua pena de forma diversa do regime prisional, seja 
pela imposição de regime diverso do fechado ou pela substituição da pena privativa de 
liberdade por pena privativa de direito. A partir disso, foi plausível fazer uma conexão 
com a Lei dos Crimes Hediondos e concluir pela incoerência deste diploma legal com a 
racionalidade do sistema penal atual.

Para isso, apontou-se o surgimento da Lei n° 8.072/90, o que decorreu do 
clamor popular e da pressão da mídia, gerando uma lei irracional e passional, conforme 
as conclusões de Alberto Silva Franco. Diante deste problema fático, mostraram-se os 
apontamentos da doutrina das diversas impressões e inconstitucionalidades do referido 
diploma legal, entre os quais se destacou o preceito do art. 2°, § 1°.

A imposição legislativa do regime inicial fechado para os crimes hediondos e análogos 
decididamente fere os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da 
efetivação do justo. Não é possível que um direito previsto na Constituição Federal e 
esmiuçado no Código Penal seja vedado sob a justificativa da necessidade de uma punição 
mais rigorosa para determinados crimes, os quais, inclusive, foram taxativamente arrolados 
pelo legislador infraconstitucional, o que também é alvo de crítica.
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Esta supremacia dos direitos constitucionais dos réus já foi firmada pelas Cortes 
Superiores ao possibilitar a aplicação de substitutivos penais para os crimes hediondos 
e análogos, apesar da expressa vedação legal da Lei de Drogas. Todavia, ainda não há 
declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes neste ponto, possibilitando 
posicionamentos divergentes no primeiro grau e nos tribunais estaduais e federais.

De outro lado, as Cortes Superiores deste país ainda não manifestaram 
posicionamento unânime sobre o tema do regime inicial, gerando insegurança jurídica 
para os condenados, que, de acordo com o crivo da “sorte” e das condições financeiras,81 
poderão cumprir uma pena em sistema carcerário ou prestar serviços à comunidade pelo 
mesmo delito. Por conseguinte, é eminente a necessidade de uma decisão, em controle 
concentrado, sobre a constitucionalidade ou não deste dispositivo normativo.

Diante desta incongruência doutrinária e jurisprudencial, cabe às Cortes Superiores 
firmar entendimento que se coadune com a lógica penal e constitucional, garantindo a 
segurança jurídica dos apenados mesmo nos julgamentos feitos em primeiro grau.

81 Pois é sabido que em nosso país o acesso à justiça, sobretudo aos tribunais superiores, é expressivamente 
mais restrito para as camadas sociais de menor renda.
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Ernst Von Beling escreveu a obra La doctrina del delito-tipo objetivando esclarecer 
algumas questões que pareciam não estar bem definidas na obra Doctrina del delito, 
publicada em 1906. De acordo com o autor, desde a publicação dessa obra, o delito-tipo 
(Tatbestand) abstrato, especial e objetivo, ou, simplesmente, o delito-tipo jurídico penal, 
foi objeto de diversas análises e investigações. O primeiro problema levantado foi o de 
estabelecer uma relação entre a adequação do fato ao delito-tipo e à antijuridicidade. 
Ligado a este, outros problemas foram suscitados, por um lado, a inclusão do princípio da 
adequação na definição do delito e, por outro, a adequação dos elementos normativos e 
subjetivos do delito-tipo. Toda essa literatura, rica em sugestões, convenceu Beling de que 
sua Doutrina do delito-tipo, tal como tinha sido exposta pela primeira vez, continha algumas 
deficiências. Entretanto, até aquele momento, apesar das críticas, outros doutrinadores não 
haviam conseguido determinar suficientemente o ponto em que essa doutrina precisava 
ser corrigida.

Diante disso, Beling entendeu ser necessária uma distinção mais refinada do 
delito-tipo com relação à figura do delito e, em decorrência, o esclarecimento do papel 
que desempenha a adequação ao delito-tipo, tanto a respeito do delito-tipo em si mesmo 
como em relação à tipicidade, visando projetar nova luz aos problemas que estavam sendo 
enfrentados pelos doutrinadores à época.

O autor inicia sua (re)análise a partir da figura delitiva. De acordo com Beling, 
segundo o Direito Positivo, a conduta culpável antijurídica somente poderia ser punível 
na medida e extensão de suas penas legais, ou seja, as ameaças penais influenciavam de 
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tal modo na definição de delito que somente os tipos de conduta abarcados por ela caíam 
no âmbito do punível. Além disso, seguindo essa linha de raciocínio, toda conduta típica 
somente será punível precisamente e conforme a pena correspondente ao tipo correlativo. 
A tipicidade é característica essencial do delito.

De acordo com o autor, as figuras do delito se inscrevem no vasto domínio da 
conduta culpável e antijurídica, e toda ação, por antijurídica e culpável que seja, se não 
estiver entre os tipos legalmente estabelecidos – o atípico, para o jurista –, trata-se de uma 
ação não punível. Ou, ao contrário, a ação típica significa ação digna de pena segundo 
a medida das penas correspondentes e conforme as demais posições legais relativas à 
punibilidade. O legislador, dessa forma, realiza uma dupla valoração: separa o ilícito 
culpável para estabelecer se é tão culpável e antijurídico que deva ou não ser punível e, 
por outro lado, estabelece uma escala e valores, no domínio do típico e na figura de tipos. 
Para Beling, as figuras do delito são quadros normativos, tão normativos quanto a ilicitude 
e a culpabilidade, cujos círculos se encontram. Nessa linha, o autor explica que toda figura 
delitiva representa um composto de distintos elementos. Tais elementos remetem às figuras 
autônomas do delito, que, de imediato, se apresentam em um quadro conceitual que 
funda a unidade dessa figura delitiva; quadro sem o qual aqueles elementos perderiam seu 
sentido como características dessa figura. Esse quadro é o delito-tipo para a figura delitiva.

De acordo com o autor, isso requer algumas explicações minuciosas. Utilizando, 
exemplificativamente, o delito de furto, destaca que todas as suas características, tanto 
objetivas como subjetivas, se orientam de acordo com o esquema subtração de uma coisa 
móvel alheia. Para que exista um furto, é necessário que essa subtração de uma coisa 
móvel alheia: 1º seja praticada; 2º esteja abarcada pelo dolo do autor; e que, além disso, 
3º reúna o caráter típico suplementário fim de apropriação precisamente com respeito 
à coisa alheia subtraída. Assim, o conceito subtração de uma coisa móvel alheia domina 
todos os elementos típicos do furto. Estes, por sua vez, se relacionam com ele de diferentes 
modos, mas é a partir dele que resta constituída a homogeneidade dos elementos dentro 
do tipo, e assim se pode fazer com qualquer figura delitiva: todas se afinam conforme um 
tom fundamental, o qual resulta, de alguma forma, nas características do tipo.

Para Beling, é essa forma básica, ou esquema, que indica, em geral, que um tipo 
de ilicitude e um tipo de culpabilidade, juntos, podem constituir essa figura do delito. Com 
o tipo de ilicitude morte de um homem e o tipo de culpabilidade intenção de interpretar 
parcialmente a lei, não alcançaríamos as figuras delitivas de homicídio ou de prevaricação. 
As fases objetiva e subjetiva devem sempre coincidir, de modo que tanto aquela como esta 
(dolo e culpa) sejam regidas por um idêntico esquema. Somente o matar realmente um 
homem e a intenção dirigida à morte de um homem tornam possível que surja a espécie 
delitiva de homicídio.
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Conforme Beling, é possível que, com tal integração, a correspondente espécie 
delitiva seja dada já terminada (por exemplo: casa não autorizada, sequestro de pessoas, 
dano, homicídio culposo), mas também que uma figura de delito requeira uma característica 
puramente externa, à qual não seja necessário que corresponda nada subjetivo (concurso 
no crime de falência; consequência da morte nas lesões seguidas de morte), ou, ainda, 
algo puramente interno, ao qual não seja preciso que corresponda algo exterior (delitos 
intencionais; premeditação no homicídio). Esses elementos, assim, apresentar-se-iam 
sempre como simples aditamentos, cuja inclusão na correspondente figura delitiva poderia 
resultar inteligível somente pela relação com o esquema principal, ou seja, o delito-tipo. 
É certo que cada um deles representa um determinado tipo: o tipo causar a morte de um 
homem, o tipo subtração de uma coisa móvel alheia etc. Mas, de acordo com o autor, 
deve-se ter cuidado para identificar tais tipos – puramente definidores – com as figuras do 
delito, pois estão longe de ser idênticos a elas e não devem nem ser considerados como 
suas partes integrantes. São apenas imagens representativas que se ligam logicamente às 
correspondentes figuras de delito, mas que somente são regulativas e intelectualmente 
condicionantes. Se fracionarmos uma figura delitiva nos elementos que a constituem, o 
primeiro desses elementos é precisamente o delito-tipo, próprio dessa figura.

Aqui, de acordo com Beling, surge uma imprecisão consistente em confundir a 
representação conceitual com sua realização exterior. Para o autor, é certo que o quadro 
representativo matar um homem se extrai de fatos reais a ele correspondentes, mas, uma 
vez abstraído, torna-se independente logicamente, de tal modo que não apenas é algo 
distinto dos fatos nele subsumíveis, mas também conserva seu conteúdo mesmo quando 
se declara inexistente o fato. O primeiro elemento do conceito de homicídio não é, 
portanto, matar um homem, mas sim a ação produtiva da morte de um homem. Dito 
de outro modo: o primeiro elemento constituidor da figura (autônoma) de delito não é 
o delito-tipo, mas a adequação da ação ao delito-tipo. Pelo delito-tipo a figura delitiva 
somente é regulada. É ainda mais perceptível a simples referência (não adequação) ao 
delito nas demais características da figura delitiva: a intenção de matar e o premeditar a 
morte não são matar um homem, são, na verdade, momentos psíquicos orientados a ele.

Para Beling, o delito-tipo jurídico-penal, sendo uma espécie de categoria, é 
sem conteúdo. As centenas de conteúdos que tem especial função definitória, mais 
propriamente, os tipos regentes, não se deduzem do próprio conceito, mas das figuras 
delitivas pelas quais se chega indutivamente ao esquema adequado. Assim, o delito-tipo é 
um puro conceito funcional e somente expressa o elemento orientador para determinada 
figura delitiva. Disso se deduz, conforme o autor, que não existe nenhum delito-tipo em 
si, sendo todos eles relativos ao seu conteúdo, e representam um delito-tipo somente em 
cada caso individual para a figura do delito por ele regulada. O matar um homem é típico 
para o homicídio, mas não para a violação de domicílio.
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De acordo com Beling, esse caráter funcional do delito-tipo traz consigo quatro 
espécies de consequências. Primeiro, não existe nenhum modo de conduta humana que o 
jurista possa dizer, a priori, ser um delito-tipo do Direito vigente. Segundo, é possível que 
uma forma de comportar-se, própria do conceito típico de uma figura delitiva, seja também 
relevante para outra figura delitiva, porém desempenhando uma função distinta. Assim, 
causar a morte de um homem é relevante tanto para o homicídio como para as lesões 
seguidas de morte, ambas as figuras delitivas o requerem, mas somente para aquela é o 
esquema comum para a fase objetiva e para a fase subjetiva. Para esta, ao contrário, as faces 
objetiva e subjetiva em conjunto somente se relacionam aos maus tratos ou danos à saúde, 
e a morte subsequente é apenas um elemento agregado à fase objetiva. Terceiro, abre-se 
a possibilidade de que diversas figuras do delito correspondam exatamente ao mesmo 
esquema, isto é, a um idêntico delito-tipo, e suas diferenças somente estejam ligadas ao 
dolo ou à imprudência dirigidos ao esquema correspondente. Por fim, o esquema extraído 
de uma figura típica do delito e aquele que recebe material de outra podem apresentar 
traços comuns ou um quadro representativo tanto mais amplo como mais restrito (delito-
-tipo de furto, delito-tipo de furto com lesão).

Beling destaca que a parte especial do Direito Penal pode ser concebida como 
uma espécie de catálogo no qual as figuras do delito se encontram delineadas. Além disso, 
também os delitos-tipo entram no catálogo, ou melhor, em um livro de imagens no qual 
o matar um homem, o apoderar-se de uma coisa móvel alheia etc. estão esquemática e 
estilizadamente representados. Somente o legislador pode adicionar novos esquemas, 
mudar os desenhos ou remover os já existentes. A tarefa do jurista é a de entender e 
manejar bem tais imagens. Com isso, o autor procura demonstrar que o delito-tipo, para 
as figuras autônomas do delito tratados em cada caso, tem o significado de um esquema 
regulador. O delito-tipo é um conceito fundamental que domina o Direito Penal em toda 
sua extensão e profundidade. Sem referência a uma figura autônoma de delito, toda 
discussão jurídico-penal cai no vazio (com a supressão de toda a parte especial do Direito 
Penal, não haveria mais Direito Penal, pressupondo-se, naturalmente, a manutenção do 
principio nulla poena sine lege), porque essas figuras de delito, por sua vez, remetem-nos 
precisamente aos delitos-tipo. 

De acordo com o autor, as formas delitivas não independentes, as figuras 
acessórias, são impossíveis de prescindir mentalmente do conceito tipificante. O certo é 
que aquelas têm, desde logo, seu próprio esquema: para a forma da tentativa, o princípio 
da execução; para a instigação, o determinar de outro; para a cumplicidade, o prestar 
ajuda com conselhos e atos. Além disso, como nas figuras autônomas do delito, todos os 
elementos que determinam o caráter do delito se orientam em torno desse esquema. Mas 
esses são tão pouco independentes e, por si sós, vazios e somente possuem valor jurídico 
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penal quando unidos a um delito-tipo. Começar, determinar, auxiliar significam começar, 
determinar, auxiliar a causar a morte, a subtrair uma coisa móvel alheia etc. Também as 
formas acessórias são, pois, necessariamente, referidas a um delito-tipo, com a diferença 
de que elas não requerem, como as figuras autônomas de delito, uma ação adequada 
ao delito-tipo, ou seja, não exigem a realização do delito-tipo. Igualmente, as questões 
relativas à antijuridicidade somente alcançam interesse jurídico penal em caso de estar 
relacionadas às ações já vinculadas a um delito-tipo. As relações entre a adequação ao 
delito-tipo e à antijuridicidade são tão estreitas que, para a punição do agente, somente 
servirá a antijuridicidade da conduta enquadrável justa e precisamente do ponto de 
vista do delito-tipo que está sendo considerado. Portanto, a ação deve ser antijurídica 
enquanto tem a propriedade de corresponder, precisamente, a determinado delito-tipo. 
Analogamente, o mesmo ocorre no que diz respeito ao caráter culpável da ação, que 
também deve pressupor a referência da conduta a determinado delito-tipo.

Segundo Beling, após essas considerações prévias, estaria esclarecida a relação 
que liga o delito-tipo ao ilícito, assim como a relação entre a adequação ao delito-tipo e 
antijuridicidade. Destaca o autor ser impossível conceber, como faziam Sauer e Mezger, os 
delitos-tipo como tipos de ilicitude, prescindindo do fato de que os tipos de ilicitude não 
se distinguem simplesmente por sua relação com os delitos-tipo, mas sim que, para sua 
separação, contribuem também as “condições objetivas” que se unem ao delito-tipo. Além 
disso, com tal identificação se desconhece que os delitos-tipo somente são regulativos, 
e não constitutivos, para os tipos de ilicitude, pois não representa um tipo de ilicitude o 
causar a morte de um homem, mas sim causá-la antijuridicamente.

De acordo com Beling, aquela doutrina se embasava em uma concepção confusa 
unificante dos delitos-tipo e dos tipos de ilicitude, porque o legislador, construindo os 
tipos de ilicitude, move-se plenamente no domínio da conduta antijurídica, e então as 
ações tipicamente antijurídicas resultariam somente em áreas específicas dentro do ilícito, 
ou seja, precisamente tipos de ilicitude. Mas ainda que assim fosse, o certo é que desse 
modo se desconhece que o mundo da conduta antijurídica, no qual o legislador inscreve 
os tipos de ilicitude, não se separa do mundo da conduta não antijurídica. Os delitos- 
-tipo representam tipos de ilicitude somente quando são tipos de ilicitude, dentro da ação 
delitiva, e necessariamente se diferenciam a adequação ao delito-tipo e à antijuridicidade. 
Os tipos de ilicitude entram em uma escala de valores, os delitos-tipo, não.

Conforme Beling, todos os delitos-tipo são, em consequência, de caráter puramente 
descritivo e expressam a valoração jurídica qualificante do antijurídico (tipo de ilicitude). 
Mas, por outro lado, servem ao tipo de ilicitude neles compreendido. Fazem “jogo” com 
ele. Isso significa que a compreensão de seu conteúdo pode depender da resposta que 
se dê à pergunta: que tipo de ilicitude teria presente o legislador? A verdade é que todo 
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conteúdo jurídico “está coberto com uma trama normativa”. Sem embargo, somente alguns 
desses conceitos expressam uma valoração (como o conceito de culpabilidade), os demais 
se apresentam somente como objetos da regulamentação jurídica e, em consequência, 
não são, por si mesmos, de caráter normativo. Assim, pode-se dizer que, por meio do 
delito-tipo, uma ação somente é caracterizada conforme sua particularidade, e não é 
regulamentada como antijurídica.

Portanto, para caracterizar uma conduta, o legislador pode utilizar qualquer classe 
de elementos, como, por exemplo, o comportamento corporal ou a situação vital da qual 
tal comportamento tenha sido originado. Por isso, não se pode impedir que se utilizem 
as relações jurídicas da conduta para a construção dos tipos (coisa alheia, coisa própria, 
exercício ilegítimo do cargo etc.). Mas, enquanto estas servem somente para delimitar a 
conduta proposta no sentido das classes de delito correspondentes, conservam sua função 
“descritiva” e nada antecipam das circunstâncias que estão além de seu caráter especial 
e das quais dependerão se a conduta assim descrita estiver regulada como antijurídica.

Beling destaca que essa situação é muito diferente daquilo que era chamado, 
frequentemente, de elementos subjetivos do delito-tipo quando por subjetivo se entendia 
o estado anímico do autor no momento do fato, isso é, a fase interna do delito. Recorde-
se que o delito-tipo, longe de identificar-se com o tipo de ilicitude, não é nem sequer 
uma das características conceituais da figura delitiva. Características do homicídio são, 
por exemplo, a execução da morte do homem (subjetiva). Causar a morte de um homem 
é o esquema comum para a fase objetiva (o tipo de ilicitude) e a fase subjetiva (o tipo de 
culpabilidade). A caracterização desse esquema surge claramente da fase objetiva: é a 
conduta exterior caracterizada pelo delito-tipo e com ela está moldado seu conteúdo. A 
imagem dessa conduta é somente moldada. Tomando-o isoladamente, perde seu caráter de 
estar contido na fase objetiva. Assim, significa apenas uma característica da conduta, e não 
a conduta em si mesma a ele correspondente. Essa característica torna-se imediatamente 
adequada para admitir outras relações conceituais além da punição pela prática da 
conduta. Por exemplo, matar um homem: imaginada uma conduta humana dessa classe, 
pode o quadro aplicar-se tanto para ela como para a ação de um animal ou mesmo para 
um raio (em nada afeta, naturalmente, a afirmação do fato de que o tal matar um homem 
não represente nenhuma ação punível). Precisamente por isso é que o delito-tipo pode 
também cumprir uma dupla função no esquema comum às fases objetiva e subjetiva da 
ação punível. Além da realização como característica da figura do delito, pode-se referir, 
também, à culpabilidade como característica subjetiva.

De acordo com Beling, mesclando “o subjetivo” da alma do autor com o delito-tipo, 
podemos nos perder em um desvio metodológico. Um delito-tipo tão impuro não poderia 
cumprir mais suas funções de esquema comum para as fases objetiva e subjetiva. Não apenas 
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sucederia que na execução, isso é, em sua fase objetiva, se apresentaria subitamente o 
psíquico, mas também a fase subjetiva se tornaria um quadro completamente distorcido. 
A culpabilidade deveria se estender a um de seus próprios elementos constitutivos. Se, 
por exemplo, se inserisse no delito-tipo uma representação determinada do autor, o dolo 
do autor, por exemplo, segundo o Código Penal, deveria compreender a “representação” 
que tem tal “representação”. Perder-se-ia, assim, toda a clareza metodológica.

Com isso, naturalmente não se discute a relevância jurídica daquelas circunstâncias 
que se tem designado como “elementos subjetivos do delito-tipo”, mas apenas que seu lugar 
metodológico é outro: são características da figura delitiva em si, e não de seu esquema, 
que é dela separável. O fim da apropriação ilícita é, por exemplo, típica no furto, mas 
reside internamente à realização dolosa do delito-tipo-furto da subtração de uma coisa 
móvel alheia. E se reside na fase puramente subjetiva da figura do delito não é nem um 
elemento subjetivo do delito-tipo nem um elemento subjetivo dessa ilicitude. A concepção 
segundo a qual todo ilícito está enraizado na vontade, isto é, que ilícito somente é outra 
expressão para significar a culpabilidade do movimento espiritual, e que fora da ilicitude 
espiritual não há antijuridicidade, segundo Beling, deve ser considerada superada.

O autor destaca que a linguagem pode armar uma espécie de armadilha ao 
tomarem-se simplesmente as palavras textuais da lei penal que descrevem a ação como 
se fossem o delito-tipo, pois algumas classes de delito, para as quais a lei somente nomeia 
“rótulos” (como, por exemplo, na injúria), não teriam nenhum delito-tipo, devendo este 
ser determinado na esfera do pensamento do legislador. Esse culto à letra tem levado, em 
alguns casos, que se integre a antijuridicidade da ação no delito-tipo e, em outros casos, 
não, conforme o termo antijurídico se encontre, ou não, no correspondente parágrafo. No 
entanto, o esquema comum para a fase antijurídica e para a fase culpável é absolutamente 
independente da exigência ou irrelevância do requisito da antijuridicidade e, como tal, 
nada tem a ver com isso.

De acordo com Beling, é devido ao nome o fato de o delito-tipo legal, em sua 
peculiaridade e delimitação, não ter alcançado o valor devido. Esse nome, empregado no 
Código Penal Alemão e também utilizado pela ciência alemã antes mesmo da sua doutrina 
do delito, mesmo apenas ocasionalmente e sem acentuar seu significado profundo, não é, 
de fato, tão significativo que dele possa inferir-se o conceito que deve abranger. Isso porque 
se chama também Tatbestand o evento histórico que deve ser julgado (Tatbestand-concreto, 
isso é, o caso, o fato concreto), dividindo-se, por sua vez, em Tatbestand externo e interno. 
E mesmo quando por Tatbestand se entenda uma abstração jurídica – o Tabestand legal –, 
podem ocorrer mal-entendidos, porque novamente se enfrentam o Tatbestand geral do 
delito como totalidade das características legais do delito, incluídas a antijuridicidade e a 
culpabilidade, com o Tatbestand especial, ou seja, aquele que corresponde a cada uma 
das classes isoladas de delitos.
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Assim se aduz como características do especial delito-tipo, entre outras, os elementos 
internos próprios das figuras delitivas correspondentes (por exemplo, no furto, o fim de 
apropriação ilícita). Portanto, haveria também um Tatbestand da tentativa, da instigação e 
da cumplicidade. Em seguida, agregando-se ao Tatbestand do delito, haveria o da legítima 
defesa, o da compensação, o da prescrição, o do concurso ideal etc., de acordo com o 
léxico extrajurídico, léxico que associa toda consequência jurídica a um conceito-tipo 
(Tatbestand), como síntese das condições que o determinam. Com tal ambiguidade do 
termo, o delito-tipo torna-se algo terrível,1 pois há uma confusão babilônica de linguagem 
com a qual a expressão Tatbestand se desvaloriza no todo. Para Beling, a expressão por 
ele utilizada pela primeira vez no ensaio, Leitbild legal (esquema legal), poderia encontrar 
aceitação, pois esse termo destacaria precisamente o que é essencial para o conceito: a 
natureza meramente regulativa do delito-tipo.

Somente em relação à regulação do dolo e da imprudência, segundo Beling, 
haveria certa dificuldade. Isso porque, se o legislador quisesse estabelecer que se exija 
conhecer ou poder conhecer as circunstâncias do fato correspondentes ao delito-tipo, isto 
é, que o delito-tipo deva ser não somente um simples esquema para os tipos de ilicitude, 
mas também um esquema para os tipos de culpabilidade, não poderia esquecer-se de 
perguntar se é possível deixar isso sem definição e confiar, entretanto, que sua vontade 
seja corretamente entendida. Por isso, de acordo com o autor, deve-se estabelecer na lei 
uma definição do dolo, é absolutamente inútil a fórmula mais corrente: obra dolosamente 
aquele que comete o fato com conhecimento e vontade. De acordo com Beling, desse modo, 
não se traça nenhum limite em relação à culpa, mas sim em relação à ação corporal no 
estado de inconsciência ou de involuntariedade (aquele que dispara para o ar com ciência e 
vontade e alcança imprudentemente um homem teria executado o fato precisamente com 
ciência e vontade). Nesse caso, falta o fundamental: o que deve ser querido e sabido do 
fato. Com maior razão, falta o fundamental no caso: pertence ao dolo o conhecimento das 
circunstâncias do fato, uma vez que devem ser separadas circunstâncias de fato relevantes 
(para o delito-tipo) e irrelevantes.

1 O Tatbestand (caso) é que “A”, por instigação de “B”, tenha dado em “X” uma facada. Enquanto para “A” existe 
o Tatbestand (delito-tipo) exterior da lesão e não se tem o Tatbestand (conceito-tipo) interno da legítima defesa. 
Enquanto o Tatbestand (forma típica) interno, se “A” erroneamente houvesse acreditado estar sendo agredido 
por “X”, concorreria para o Tatbestand (conceito tipo) da legítima defesa putativa. Mas como ele havia podido 
e devido saber que não era agredido, encontra-se no Tatbestand (delito-tipo) das lesões culposas.

 “B”, ao contrário, sabia conforme o Tatbestand (caso) que “A” não estava sendo agredido. O Tatbestand interno 
(forma interna típica) que nele se deu foi então a forma do Tatbestand (delito-tipo) dirigido para as lesões dolosas. 
Por isso não somente realizou o Tatbestand (conceito típico) de instigação a lesões culposas, mas também o 
Tatbestand (conceito típico) de ação mediata para o Tatbestand (delito tipo) de lesões dolosas. O Tatbestand 
(conceito típico) da prescrição não concorre, porque com o ato jurídico de [...] se produziu o Tatbestand (forma 
típica) da interrupção da prescrição.
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Concluindo, o autor afirma ser indispensável a inclusão do esquema reitor 
jurídico penal, nomeie-se como se queira, na sistemática do Direito Penal, devendo, 
entretanto, esclarecer como se deve servir-se dele. Pergunta o autor: deve, pode ou não 
pode incluir-se o Tatbestand (delito-tipo) legal na definição de delito? Pode-se definir 
o delito como a ação adequada a um delito-tipo, antijurídica, culpável etc., como ele 
mesmo escreveu na obra Doctrina del delito? A partir daí, Beling procura apresentar um 
desenvolvimento mais claro.

Afirma o autor que, diante de tudo, estão fora desse conceito as ações puníveis de 
tentativa, da instigação e da cumplicidade, apesar de serem delitos. Isso porque, para o 
Tatbestandsmässig (adequado a um delito-tipo), importa a realização objetiva do delito- 
-tipo e as penas contra a tentativa etc. estão direcionadas, em primeiro lugar, às ações nas 
quais não é possível dizer que seu autor tenha realizado o delito-tipo. Para compreender 
essas ações, adequadas a uma forma acessória, deveria designar-se como característica do 
delito não a adequação, mas a vinculação ou referência a um delito-tipo. Nada importaria 
o fato de que primeiro dever-se-ia elucidar detidamente a classe de vinculações que se 
tem presente (ou seja, sua adequação ou simples referência mediata ao delito-tipo no 
sentido das figuras não autônomas do delito).

Mas a fórmula alcançada (uma ação: 1º referente a um delito-tipo; 2º antijurídica; 
3º culpável etc.) tampouco resta isenta de reparos. Aqui, delito-tipo e antijuridicidade, 
contrariamente ao que se pensa, aparecem coordenados e desarticulados. Assim, com 
efeito, não se salienta tratar-se de antijuridicidade e de culpabilidade relativa a um delito-
-tipo. O delito-tipo é justamente o esquema para figura delitiva. Sobre a afirmação de que 
alguém tenha executado o delito-tipo “X”, deve logo seguir a afirmação de que o fato foi 
antijurídico e doloso etc., precisamente com essa particularidade sua. Aquele que tenha 
matado um homem é homicida somente quando a ação, exatamente como a morte de 
um homem foi antijurídica e dolosa; não basta qualquer antijuridicidade nem mesmo 
qualquer culpabilidade.

A solução reconhece que a figura do delito não é o delito-tipo, mas sim que esse 
último é o esquema preestabelecido para a primeira. Na obra Doctrina del delito, Beling 
partia do pressuposto de que o Direito Penal estava cunhado em tipos, isto é, que a 
tipicidade era uma característica conceitual do delito, e isso, como se percebia nas figuras 
do delito, estaria correto e deveria manter-se. Somente não poderia introduzir-se como 
sinônimo daquela expressão a adequação ou a vinculação ao delito-tipo. De acordo com 
o autor, ao incluir o conceito de tipicidade na definição de delito, deve-se ter presente que 
é necessário evitar toda aparência de coordenação com antijuridicidade e culpabilidade. 
Para ele não seria possível dizer que o delito seria uma ação 1º conforme o tipo (adequado 
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ao tipo, típico), 2º antijurídico, 3º culpável. O que deveria se dizer é que o delito é uma 
ação tipicamente antijurídica e correspondentemente culpável.

De acordo com Beling, com tal retificação da definição poderia até desaparecer 
a ameaça penal adequada como característica especial das ações puníveis. Enquanto na 
definição se empregaram os termos adequação ao delito-tipo, deveria também utilizar-se 
ameaça penal adequada. Assim, por exemplo, o dano por imprudência seria adequado 
ao delito-tipo (Tatbestandsmässig) (e antijurídico e culpável), mas, apesar disso, não seria 
punível precisamente por faltar-lhe uma sanção adequada. Mas baseando-se na figura 
delitiva, o dano por imprudência é eliminado por não constituir nenhuma figura delitiva 
jurídico-penal. Da mesma forma, as características extratípicas que representam as figuras do 
delito encontram seu lugar sistemático na tipicidade: as condições objetivas de punibilidade 
(como: o resultado grave da rixa) e as formas especiais de culpabilidad”, (como: o fim de 
apropriação ilícita do furto).

Assim, conforme o autor, com a construção do conceito de delito, para levar a 
definição ao seu termo final, restaria apenas refletir sobre aquelas circunstâncias de cuja 
existência ou inexistência dependeriam a punibilidade, apesar de estarmos diante de 
uma ação tipicamente antijurídica e tipicamente culpável. Ou seja, a definição deve 
completar-se com um elemento que introduza como essenciais as puras condições de 
punibilidade extratípicas (seja conjuntamente ou de forma geral) e as causas de exclusão 
de pena extratípicas. Somente essas últimas devem mencionar-se expressamente, na 
medida em que a falta de condição de punibilidade representa precisamente uma causa 
de exclusão da pena. A definição deveria, pois, dizer: “delito é a ação tipicamente 
antijurídica e correspondentemente culpável, sempre que não se verifique uma causa 
legal (objetiva) de exclusão da pena”. Com isso, o delito-tipo desapareceria da definição 
do delito, mas sua importância não seria prejudicada. Cada uma das características do 
delito requer sua consideração, e dentro da “tipicidade” o delito-tipo conserva seu devido 
lugar predominante.

De acordo com Beling, o capítulo dedicado ao delito-tipo é, ao mesmo tempo, o 
local sistemático indicado para a doutrina acerca da carência do delito-tipo. Dizer que uma 
ação carece de delito-tipo é o mesmo que dizer que ela não é adequada a um determinado 
delito-tipo. E já que uma ação somente é adequada a um delito-tipo quando corresponde 
plenamente ao delito-tipo pertinente, verifica-se a carência de delito-tipo quando a ação 
não apresenta todas as partes (ou algumas) das elementares exigidas e típicas. E é neste 
ponto que tem cabimento as figuras não autônomas do delito (as formas acessórias) cuja 
essência consiste – dentro de certos limites – em que, apesar do defeito de delito-tipo, 
justificam a punibilidade. Por isso não é de todo correto afirmar que se contrapõe tentativa 
à carência de delito-tipo, pois a primeira é muito mais uma forma de carência de delito-tipo 
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especialmente caracterizada (isso é, falta-lhe o passo final típico). Por outro lado, também 
podem inscrever-se na esfera da carência do delito-tipo a instigação e a cumplicidade, pois, 
precisamente, aquele que não tenha matado um homem pode passar a ser considerado 
como instigador ou possível auxiliar. Além disso, para o autor, o delito-tipo reveste-se de 
importância prática especial para o método da elaboração casuística e para a subsunção de 
um caso prático ao conceito de delito. Para que se possa considerar praticada determinada 
ação punível, deverão ter-se esgotado todos os elementos do conceito de delito. Aqui 
necessitamos de uma adequada fórmula dispositiva, e esta se obtém quando se utiliza o 
esquema jurídico-penal, o delito-tipo como fio condutor.

Por fim, Beling destaca que a doutrina do delito-tipo tem despertado, algumas 
vezes, uma curiosa desconfiança. Reconhecendo-se o delito-tipo somente como um 
conceito de ordenação metodológica, acreditar-se-ia ser uma ameaça, por seu formalismo, 
à investigação do conteúdo das disposições penais. Para o autor, entretanto, isso é “temor 
de fantasmas”, pois possibilitando o delito-tipo sua abordagem clara, assim como a 
separação dos problemas, não se verificaria nenhum inconveniente para a interpretação 
de fundamental ratio legis.
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Orientações aos colaboradores da Revista Justiça e Sistema Criminal

Histórico e missão

A Revista Justiça e Sistema Criminal é um espaço para divulgação da produção científica 
e acadêmica de temas relativos ao sistema criminal, compreendendo aspectos relacionados tanto 
ao Direito e ao Processo Penal quanto à Criminologia, à Política Criminal, à Sociologia Jurídico-
-Penal e à Filosofia do Direito Penal, que visa principalmente difundir modernas tendências das 
áreas referidas, em sentido crítico e evolutivo. 

Os temas principais estão vinculados ao desenvolvimento dos trabalhos do Grupo 
de Estudos Modernas Tendências do Sistema Criminal, que reúne pesquisadores de diversas 
universidades e acadêmicos de graduação e pós-graduação da FAE Centro Universitário. Entre 
nossos leitores, encontram-se professores, alunos de graduação e pós-graduação, profissionais 
da área jurídica e consultores de empresas públicas e privadas.

Objetivo

O objetivo da Revista Justiça e Sistema Criminal é promover a publicação de temas 
relacionados ao Direito e ao Processo Penal quanto à Criminologia, à Política Criminal, à Sociologia 
Jurídico-Penal e à Filosofia do Direito Penal.

Pretende-se contribuir para o desenvolvimento teórico do modelo de controle social 
criminal a partir da difusão de ideias modernas e críticas que ajudem na construção de um perfil 
humanista do sistema criminal.

Assim, será dada prioridade à publicação de artigos que, além de inéditos, nacional e 
internacionalmente, tratem de temas contemporâneos relacionados com a matéria criminal e 
que tenham perfil preferencialmente crítico.

Orientação editorial

Os trabalhos selecionados pela Revista Justiça e Sistema Criminal serão aqueles que 
melhor se adequem às linhas de pesquisa desenvolvidas pelo Grupo de Estudos Modernas 
Tendências do Sistema Criminal, acessíveis pela plataforma de grupos de pesquisa do CNPq.

Os trabalhos podem versar tanto sobre análises teóricas quanto experiências da práxis 
jurídica, resultantes de estudos de casos ou pesquisas direcionadas que exemplifiquem ou tragam 
experiências, fundamentadas teoricamente e que contribuam com o debate estimulado pelo 
objetivo da revista.

Enfatiza-se a necessidade de os autores respeitarem as normas estabelecidas nas Notas para 
Colaboradores. Os trabalhos serão publicados de acordo com a ordem de aprovação.

Focos

O principal requisito para publicação na Revista Justiça e Sistema Criminal consiste em 
que o artigo represente, de fato, contribuição científica. Tal requisito pode ser desdobrado nos 
seguintes tópicos:

– O tema tratado deve ser relevante e pertinente ao contexto e ao momento e, 
preferencialmente, pertencer à orientação editorial.



FAE  Centro Universitário246

– O referencial teórico-conceitual deve refletir o estado da arte do conhecimento na área.
– O desenvolvimento do artigo deve ser consistente, com princípios de construção 

científica do conhecimento.
– A conclusão deve ser clara e concisa e apontar implicações do trabalho para a teoria 

e/ou para a prática jurídico-penal. Espera-se, também, que os artigos publicados na 
Revista Justiça e Sistema Criminal desafiem o conhecimento e as práticas estabelecidas 
com perspectivas provocativas e inovadoras.

Escopo

A Revista Justiça e Sistema Criminal tem interesse na publicação de artigos de 
desenvolvimento teórico e prático forense.

Os artigos de desenvolvimento teórico devem ser sustentados por ampla pesquisa 
bibliográfica e devem propor novos modelos e interpretações para aspectos relacionados ao 
sistema criminal.

Os trabalhos empíricos devem fazer avançar o conhecimento na área, por meio 
de pesquisas metodologicamente bem fundamentadas, criteriosamente conduzidas e 
adequadamente analisadas.

Normas de Publicação Para os Autores

– Os trabalhos encaminhados para publicação na Revista Justiça e Sistema Criminal 
consideram-se licenciados a esta pelo prazo de duração dos direitos patrimoniais do 
autor. Os trabalhos também poderão ser publicados em outros lugares, em qualquer 
tipo de mídia, impressa ou eletrônica, mas a responsabilidade referente aos direitos 
de autoria, em face da publicação na Revista Justiça e Sistema Criminal, serão de 
responsabilidade exclusiva do autor.

– Os trabalhos devem ser enviados pelo correio eletrônico, para o endereço (revistajsc@
sistemacriminal.org). Recomendamos a utilização do processador de texto Microsoft 
Word 97. Pode-se, no entanto, utilizar qualquer processador de texto, desde que 
os arquivos sejam gravados no formato RTF, que é um formato de leitura comum a 
todos os processadores de texto.

– Não há um número predeterminado de páginas para os textos. Esse número deve ser 
adequado ao assunto tratado. Os parágrafos devem ser alinhados à esquerda. Não 
devem ser usados recuos, deslocamentos, nem espaçamentos antes ou depois. Não se 
deve utilizar o tabulador <TAB> para determinar os parágrafos: o próprio <ENTER> 
já o determina. Como fonte, usar o Arial, corpo 12. Os parágrafos devem ter entrelinha 
1,5; as margens superior e inferior 2,0 cm e as laterais 3,0 cm. O tamanho do papel 
deve ser A4. 

– Os trabalhos deverão ser precedidos por uma folha na qual se fará constar 
impreterivelmente: título do trabalho, nome do autor (ou autores), qualificação 
(situação acadêmica, títulos, instituições às quais pertença e principal atividade 
exercida), endereço completo para correspondência, telefone, fax e e-mail, além 
da autorização de publicação do artigo.
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– As referências bibliográficas deverão ser de acordo com a NRB 6023/2002 da ABNT. 
Deverão constar nas referências: SOBRENOME, Nome do autor. Título da obra em 
negrito. Tradução. Edição. Local: Editora, data.

– Os trabalhos deverão ser precedidos por um breve Resumo (10 linhas no máximo) em 
português e em outra língua estrangeira, e de um Sumário, do qual deverão constar 
os itens com até três dígitos.

– Deverão ser destacadas as palavras-chave limitadas ao número de 5 (cinco) também 
em português e em outra língua estrangeira. Palavras ou expressões que expressem 
as ideias centrais do texto, as quais possam facilitar posterior pesquisa ao trabalho.

– Todo destaque que se queira dar ao texto deve ser feito com o uso de itálico. Jamais 
deve ser usado o negrito ou a sublinha. Citações de textos de outros autores deverão 
ser feitas entre aspas, sem o uso de itálico. A introdução e a bibliografia, no sumário, 
não deverão ser numeradas.

– Não será prestada nenhuma remuneração autoral pela licença de publicação dos 
trabalhos. Em contrapartida, o colaborador receberá 2 (dois) exemplares do periódico 
em cujo número seu trabalho tenha sido publicado ou do produto digital, quando 
contido em suporte físico.

– Os trabalhos que não se ativerem a essas normas serão devolvidos a seus autores, que 
poderão reenviá-los, desde que efetuadas as modificações necessárias.

– A seleção dos trabalhos para publicação é de competência do Conselho Editorial da 
Revista. Todos os trabalhos serão primeiramente lidos pelos coordenadores das Revistas, 
que os distribuirão, conforme a matéria, para os conselheiros ou ainda para pesquisadores 
que não sejam conselheiros da Revista, mas tenham reconhecida produção científica 
na área. Eventualmente, os trabalhos poderão ser devolvidos ao autor com sugestões 
de caráter científico, que, caso as aceite, poderá adaptá-lo e reencaminhá-lo para nova 
análise. Não será informada a identidade dos responsáveis pela análise dos trabalhos. 
Os trabalhos recebidos e não publicados não serão devolvidos.

Permuta

A Revista Justiça Criminal faz permuta com as principais faculdades e universidades do 
Brasil, da Espanha, da Argentina e da Nicarágua.

Envio de artigos
Os artigos deverão ser encaminhados para:

FAE Centro Universitário - Grupo de Pesquisas Modernas Tendências do Sistema Criminal

Rua 24 de Maio, 135

80230-080 Curitiba -PR

E-mail disponível no site www.sistemacriminal.org

Fone: (41) 2105-4098 - Fax: (41) 2105-4195

Agradecemos o seu interesse pela Revista Justiça e Sistema Criminal e esperamos tê-lo(a) 
como colaborador(a) frequente.




